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Vankka kehitys haastavista markkinaolosuhteista
huolimatta

Keskeistä neljänneltä neljännekseltä

• Tilauskertymä laski 8% 1.403 milj. euroon (1.522)
• Liikevaihto kasvoi 3% 1.590 milj. euroon (1.549)
• Tilaus-laskutussuhde 0,88 (0,98)
• EBITA 224 milj. euroa eli 14,1% liikevaihdosta (202 milj. euroa ja 13,1%)
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 215 milj. euroa eli 13,5% liikevaihdosta (196 milj. euroa ja 12,7%)
• Tulos/osake 0,79 euroa (0,60)
• Liiketoiminnan rahavirta 176 milj. euroa (212)

Keskeistä katsauskaudelta tammi-joulukuu 2015

• Tilauskertymä laski 3% 4.932 milj. euroon (5.084)
• Liikevaihto kasvoi 5% 5.029 milj. euroon (4.779)
• Tilaus-laskutussuhde 0,98 (1,06)
• EBITA 643 milj. euroa eli 12,8% liikevaihdosta (594 milj. euroa ja 12,4%)
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 612 milj. euroa eli 12,2% liikevaihdosta (569 milj. euroa ja 11,9%)
• Tulos/osake 2,25 euroa (1,76)
• Liiketoiminnan rahavirta 255 milj. euroa (452)
• Tilauskanta kasvoi 8% ja oli kauden lopussa 4.882 milj. euroa (4.530)
• Osinkoehdotus 1,20 euroa/osake

Wärtsilän näkymät vuodelle 2016

Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0–5% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan

12,5–13,0%.

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

”Vuoden 2015 tavoitteiden saavuttamista tukivat vankka viimeinen vuosineljännes ja huoltovolyymien kasvun jatkuminen.

Liikevaihto kasvoi 5% ja kannattavuus nousi 12,2%:iin. Lisäksi laiteliiketoimintojen vuosineljänneksittäinen tilauskertymä

kasvoi jatkuvasti vuoden loppua kohti. Voimme olla tyytyväisiä suoritukseemme haastavassa toimintaympäristössä.

Services-liiketoiminnan kehitys oli vuoden selkeä kohokohta, sillä tilauksissa ja myynnissä kirjattiin kaksinumeroinen

kasvu. Menestyksemme perustana oli kohdennettu myyntitapa ja laajennettu arvolupaus sekä asiakkaidemme suurempi

investointihalukkuus toimintaa optimoiviin palveluihin. Pyrimme aktiivisilla toimilla varmistamaan tarjontamme kehityksen

myös vuonna 2016. Tärkeä painopistealue tulee olemaan rahavirran kehitys. Tänä vuonna voimalaitostoimitusten ajoitus

vaikutti siihen negatiivisesti.

Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015 2



Vuotta 2016 tarkasteltaessa uskomme markkinatilanteen pysyvän ennallaan. Huoltomarkkinoiden suotuisan kehityksen

odotetaan jatkuvan. Energiamarkkinoiden olosuhteet säilyvät haastavina ja uusien alustilausten kysyntä rajallisena,

joka johtuu ylikapasiteetista ja öljyn alhaisesta hinnasta. Varovaisista markkinanäkymistä huolimatta asemamme

markkinoilla on hyvä: trendit tehokkuuden parantamiseksi ja energiatarpeiden muutokset hyödyttävät meitä.

Digitalisaation merkitys liiketoiminnassamme kasvaa, kun hyödynnämme data-analytiikkaa asiakkaidemme toiminnan,

sisäisten prosessiemme ja suorituskykymme optimoinnissa. Vakaan tilauskirjan, suunnitelmissa olevien projektien ja

kasvavan huoltoliiketoiminnan perusteella sekä jatkuvaan kehitykseen keskittymällä, odotamme myynnin ja

liikevoittomarginaalin kasvavan jonkin verran tulevana vuonna.”

Avainluvut

MEURMEUR 10-12/201510-12/2015 10-12/201410-12/2014 MuutosMuutos 1-12/20151-12/2015 1-12/20141-12/2014 MuutosMuutos

Tilauskertymä 11 403403 1 522 -8% 44 932932 5 084 -3%

Tilauskanta kauden lopussa 44 882882 4 530 8%

Liikevaihto 11 590590 1 549 3% 55 029029 4 779 5%

Liiketulos (EBITA)1 224224 202 11% 643643 594 8%

% liikevaihdosta 14,114,1 13,1 12,812,8 12,4

Liiketulos (EBIT)2 215215 196 10% 612612 569 8%

% liikevaihdosta 13,513,5 12,7 12,212,2 11,9

Tulos ennen veroja 199199 157 553553 494

Tulos/osake, euroa 0,790,79 0,60 2,252,25 1,76

Liiketoiminnan rahavirta 176176 212 255255 452

Korolliset nettovelat kauden lopussa 372372 94

Bruttoinvestoinnit 346346 94

Nettovelkaantumisaste 0,170,17 0,05

1 EBITA on esitetty ennen kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Wärtsilä kirjasi kertaluonteisia eriä 13
milj. euroa (30) neljännen neljänneksen aikana, joista 11 milj. euroa liittyi heinäkuussa ilmoitettuun uudelleenjärjestelyohjelmaan ja 3 milj.
euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (6).
Katsauskauden tammi-joulukuu 2015 aikana kertaluonteisia eriä oli 25 milj. euroa (47), joista 19 milj. euroa liittyi
uudelleenjärjestelyohjelmaan ja 6 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Hankintamenojen allokointeihin
liittyvät poistot olivat 32 milj. euroa (26).
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

Markkinakehitys

Energy Solutions

Haastavat olosuhteet voimantuotannon markkinoilla

Voimantuotannon markkinat olivat haastavat vuonna 2015, sillä makrotalouden epävarmuus rajoitti uuteen

voimalaitoskapasiteettiin tehtäviä investointeja. Maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten

maailmanlaajuisten tilausten lievästä kasvusta huolimatta markkinavolyymit pysyivät suhteellisen alhaisella tasolla.

Kehittyvien markkinoiden kasvu ja rahoituksen saatavuus tukivat edelleen kysyntää. Sähkönkulutus oli teollisuusmaissa

alhainen, ja voimalaitosinvestointien kiihdyttämiseksi tarvitaan talouskasvua. Alhainen kysyntä merenkulkumarkkinoilla on

aiheuttanut ylikapasiteettia tuotannossa, minkä seurauksena perinteiset moottorivalmistajat ovat keskittyneet vahvemmin
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voimalaitossektorille. Tämä on lisännyt kilpailua useilla markkinoilla. Wärtsilä teki aktiivisesti tarjouksia vuonna 2015.

Tarjoukset keskittyivät edelleen monipolttoaine- ja maakaasuvoimalaitoksiin.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2015 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW:n

suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 17,0 GW (16,5). Tilaukset kasvoivat

3% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Wärtsilän markkinaosuus oli 9,9% (10,5). Maailmanlaajuisiin tilauksiin

sisältyvät sekä kaasuturbiiniteknologiaan perustuvat että wärtsilän yli 5mw:n voimakoneet.

Marine Solutions

Alustilaukset edelleen matalalla tasolla

Tammi-joulukuun 2015 aikana kirjattiin 1.371 sopimusta uusien alusten rakentamisesta (1.711), näistä 230 neljännellä

neljänneksellä (191). Uusien alusten alhainen kysyntä asetti paineita laivanrakennushinnoille. Tilausaktiviteetti perinteisillä

kauppalaivamarkkinoilla oli hidasta. Matalat rahtihinnat ja ylikapasiteetti heikensivät konttilaiva- ja kuivalastialustilauksia,

kun taas alhainen öljyn hinta ja parantuneet ansiot tukivat säiliöalustilauksia. Kaasunkuljetusalusten tilausmäärä oli

edellisvuoden korkeaa tasoa alhaisempi, ja vuoden 2015 aikana rekisteröitiin yhteensä 92 alussopimusta (173). Öljyn

matalat hinnat rajoittivat investointeja öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen, mikä johti offshore-alusten kysynnän

laskuun edellisvuoteen verrattuna. Risteilyalusten ja lauttojen tilausaktiviteetti oli hyvällä tasolla.

Kolme suurinta laivanrakennusmaata hallitsivat yhä tilausaktiviteettia kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa

laskettuna. Sekä Kiinan että Etelä-Korean osuudet vahvistetuista sopimuksista olivat 30%. Japanin osuus vahvistetuista

sopimuksista nousi 27%:iin kotimaisen tilausaktiviteetin kasvun vuoksi. Muiden maiden osuus kasvoi edellisvuodelta, ja

292 tilausta rekisteröitiin kolmen suurimman laivanrakennusmaan ulkopuolella.

Marine Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 59% (63% edellisen neljänneksen lopussa).

Apumoottoreiden markkinaosuus kasvoi 12%:iin (9% edellisen neljänneksen lopussa).

Services

Vahvaa kehitystä huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti kehittyi hyvin vuonna 2015. Huoltovolyymien kasvu kiihtyi ensimmäisellä puoliskolla, ja

kysyntä pysyi korkealla tasolla koko loppuvuoden. Aktiviteetti merenkulkualalla vahvistui maailmanlaajuisesti.

Polttoaineen hinnan kehityksestä johtuvat alhaisemmat käyttökustannukset ja patoutuneen kysynnän purkautuminen

tukivat kunnossapitoon tehtäviä investointeja etenkin kauppalaivasegmentillä, kun taas propulsiojärjestelmien

modernisointipalvelujen ja potkurien jälkiasennusten lisääntynyt kysyntä loi kasvua huoltoprojekteissa. Voimalaitosten

huoltoaktiviteetti kehittyi hyvin. Sopimusten alaisuudessa olevien voimalaitosten käyttöaste lisääntyi ja vanhentuvan

laitekannan varaosakysyntä vahvistui tietyillä alueilla. Asiakkaiden keskittyminen kunnossapidon ja suorituskyvyn

optimointiin on lisännyt kiinnostusta pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan sekä energia- että merenkulkumarkkinoilla.
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Vuoden 2015 lopussa Wärtsilän laitekanta oli 181.000 MW. Nelitahtimoottoreiden osuus laitekannasta oli noin 60% ja

kaksitahtimoottoreiden noin 40%.

Tilauskertymä

Neljännen neljänneksen tilauskertymä
Wärtsilän neljännen neljänneksen tilauskertymä oli yhteensä 1.403 milj. euroa (1.522), laskua oli 8% edellisvuoden

vastaavaan jaksoon verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 29% (1.086 milj. euroa vuoden

2015 kolmannella neljänneksellä). Neljännen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 0,88 (0,98).

Energy Solutions -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 366 milj. euroa (501) eli 27% vähemmän kuin

edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Kolmanteen neljännekseen verrattuna tilauskertymä yli kaksinkertaistui (167 milj. euroa

vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä). Saatuihin tilauksiin kuului kaksi noin 50 MW:n kokoista voimalaitosta

Yhdysvaltoihin sekä 111 MW:n voimalaitos Meksikoon.

Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli neljännellä neljänneksellä 465 milj. euroa (460). Edelliseen

neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 14% (407 milj. euroa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä).

Kaasunkuljetusalussegmentillä Wärtsilä sai tilauksen kaasulastinkäsittelyjärjestelmien toimittamisesta 11

kaasunkuljetusalukseen sekä tilauksen rahti- ja propulsiojärjestelmien toimittamisesta Saga LNG Shipping:lle

rakennettavaan LNG-kuljetusalukseen. Muita huomionarvoisia kaasuun liittyviä tilauksia oli sopimus päämoottoreiden,

vaihteistojen, potkureiden ja polttokaasunkäsittelyjärjestelmien toimittamisesta 15:een Shellin vuokraamaan LNG-

käyttöisen sisävesiproomuun. Wärtsilä sai myös tilauksen toimittaa potkurit ja apulaitteistot maailman suurimpaan

nosturialukseen, joka rakennetaan alankomaalaiselle Heerema Offshore Services:lle.

Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 572 milj. euroa (561) neljännellä neljänneksellä, kasvua oli 2% edellisvuoden

vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 12% (511 milj. euroa vuoden

2015 kolmannella neljänneksellä) kysynnän kausiluontoisen kehityksen ja pitkäaikaisten sopimusten vahvistuneen

aktiviteetin ansiosta.

Katsauskauden tilauskertymä
Katsauskaudella tammi-joulukuu 2015 Wärtsilän tilauskertymä oli 4.932 milj. euroa (5.084), laskua oli 3% edellisvuoden

vastaavaan kauteen verrattuna. Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 0,98 (1,06).

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli katsauskaudella 1.009 milj. euroa (1.293), laskua oli 22% viime vuoden

vastaavaan kauteen verrattuna. Kaasuvoimalaitosten osuus tilauksista MW:eissa mitattuna oli 46%. Turkkilaiset omistajat

myötävaikuttivat Euroopan korkeaan tilausaktiviteettiin, kun taas Yhdysvalloissa useita voimalaitoksia tilattiin

kuormitushuippujen ja uusiutuvien energianlähteiden tasaamiseksi.

Marine Solutions -liiketoiminnan katsauskauden tilauskertymä laski 8% 1.599 milj. euroon (1.746). Alustilausten

hidastumisen ja offshore-markkinoiden jatkuneen heikentymisen valossa kehitys oli tyydyttävää. Tilikauden aikana

hankitun Marine Systems Internationalin tilauskertymä kehittyi hyvin. Kaasunkuljetusalusten osuus katsauskauden

tilauskertymästä oli 38%, ja perinteisen kauppalaivasegmentin osuus oli 18%. Matkustajalaivojen osuus oli 15%, kun

taas erikoisalusten osuus tilauskertymästä oli 10%, offshore-alusten 8% ja merivoimien 4%. Muiden tilausten osuus

tilauskertymästä oli 6%. Marine Solutions -strategian mukaisesti Wärtsilä sai useita tilauksia integroitujen ratkaisujen

toimittamisesta. Kohokohtiin kuului tilaus moottoreiden, säätölapapotkureiden, keulaohjauspotkureiden sekä LNGPac -
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kaasujärjestelmän ja varastointijärjestelmän toimittamisesta maailman ensimmäiseen monipolttoaineella toimivaan

hinaajaan, joka rakennetaan DEME Groupille. Strategisesti merkittävien tilauksiin kuului myös kesäkuussa lanseeratun

uuden sukupolven Wärtsilä 31 -moottorin ensimmäinen tilaus. Asiakkaiden kiinnostus ympäristöratkaisuja kohtaan kasvoi

vuonna 2015. Merkittävä tilaus tällä saralla oli Wärtsilä Aquarius painolastiveden käsittelyjärjestelmien jälkiasennus

Bernhard Schulte GmbH & Co. KG:n 11 konttialukseen. Rikkipesuritilausten kehitys oli tasaista. Vuoden 2015 aikana

Wärtsilä 34DF -moottorin markkina-asema vahvistui kolmen merkittävän eteläkorealaisen telakan valitessa kyseisen

mallin apumoottorit LNG-kaasunkuljetusaluksiinsa.

Services-liiketoiminnan katsauskauden tilauskertymä kasvoi 14% yhteensä 2.324 milj. euroon (2.045) huoltoprojektien ja

pitkäaikaisten huoltosopimusten vahvistuneen kysynnän ansiosta. Isompiin huoltoprojekteihin kuului Shanghai Electric

Powerilta saatu tilaus maltalaisen Delimara-voimalaitoksen muuntamisesta maakaasulla toimivaksi sekä useita

propulsiojärjestelmien modernisointiprojekteja. Kaasukäyttöisten alusten asiakkaat olivat kiinnostuneita pitkäaikaisista

huoltosopimuksista. Sopimuksiin kuului Golar Management Oslon kanssa solmittu, yhtiön LNG-aluskantaa koskeva,

viisivuotinen hallinnointisopimus sekä GasLog LNG Services Limited:n kanssa solmittu kunnossapitosopimus, joka

varmistaa GasLog:n seitsemän LNG-kuljetusaluksen luotettavan toiminnan. Voimalaitoksia koskeviin huoltosopimuksiin

kuului Central Generadora Electrica Huinalan kanssa solmittu kymmenvuotinen käyttö- ja ylläpitosopimus Meksikon

Monterreyn lähellä sijaitsevasta flexicycle-voimalaitoksesta.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain

MEURMEUR 10-12/201510-12/2015 10-12/201410-12/2014 MuutosMuutos 1-12/20151-12/2015 1-12/20141-12/2014 MuutosMuutos

Energy Solutions 366366 501 -27% 11 009009 1 293 -22%

Marine Solutions1 465465 460 1% 11 599599 1 746 -8%

Services 572572 561 2% 22 324324 2 045 14%

Tilauskertymä yhteensä 11 403403 1 522 -8% 44 932932 5 084 -3%

1 Marine Systems Internationalin vaikutus tilauskertymään oli 111 milj. euroa vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä ja 264 milj. euroa
katsauskaudella tammi-joulukuu.

Tilauskertymä Energy Solutions
MWMW 10-12/201510-12/2015 10-12/201410-12/2014 MuutosMuutos 1-12/20151-12/2015 1-12/20141-12/2014 MuutosMuutos

Öljy 221221 189 17% 11 303303 980 33%

Kaasu 528528 584 -10% 11 132132 1 509 -25%

Tilauskertymä yhteensä 749749 773 -3% 22 436436 2 489 -2%

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

Diesel Company Ltd ja CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd. tilauskertymä tammi-joulukuussa 2015 oli yhteensä 182 milj.

euroa (306). Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Tilauskanta

Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.882 milj. euroa (4.530), kasvua oli 8%. Energy Solutions -tilauskanta

laski 7% ja oli 1.366 milj. euroa (1.475). Marine Solutions -tilauskanta kasvoi 16% 2.558 milj. euroon (2.213). Services-

liiketoiminnan tilauskanta oli 958 milj. euroa (842), kasvua oli 14%.
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Tilauskanta liiketoiminnoittain

MEURMEUR 31.12.201531.12.2015 31.12.201431.12.2014 MuutosMuutos

Energy Solutions 11 366366 1 475 -7%

Marine Solutions1 22 558558 2 213 16%

Services 958958 842 14%

Tilauskanta yhteensä 44 882882 4 530 8%

1 Marine Systems Internationalin tilauskanta joulukuun 2015 lopussa oli yhteensä 508 milj. euroa.

Liikevaihto

Wärtsilän neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 1.590 milj.

euroa (1.549). Energy Solutions -liiketoiminnan liikevaihto laski 14% 374 milj. euroon (433). Marine Solutions -

liiketoiminnan liikevaihto oli 598 milj. euroa (552), 8% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella. Services-

liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10% yhteensä 619 milj. euroon (564) pääasiassa projektitoimitusten kasvun ansiosta.

Tammi-joulukuun 2015 liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti. Liikevaihdon 5%:n kasvu 5.029 milj. euroon (4.779)

johtui pääosin vahvistuneista huoltovolyymeista. Energy Solutions- ja Marine Solutions -liiketoimintojen liikevaihdon

kehitys oli tasaista, yhteensä 1.126 milj. euroa (1.138) ja 1.720 milj. euroa (1.702). Services-liiketoiminnan liikevaihto

kasvoi 13% 2.184 milj. euroon (1.939). Kasvua tuki hyvä kehitys kaikilla segmenteillä. Energy Solutions -liiketoiminnan

osuus kokonaisliikevaihdosta oli 22%, Marine Solutions -liiketoiminnan 34% ja Services-liiketoiminnan 43%.

Wärtsilän vuoden 2015 tammi-joulukuun liikevaihdosta noin 64% oli euromääräistä, 21% Yhdysvaltain dollareissa, ja

loppu jakautui usean valuutan kesken.

Liikevaihto liiketoiminnoittain

MEURMEUR 10-12/201510-12/2015 10-12/201410-12/2014 MuutosMuutos 1-12/20151-12/2015 1-12/20141-12/2014 MuutosMuutos

Energy Solutions 374374 433 -14% 11 126126 1 138 -1%

Marine Solutions1 598598 552 8% 11 720720 1 702 1%

Services 619619 564 10% 22 184184 1 939 13%

Liikevaihto yhteensä 11 590590 1 549 3% 55 029029 4 779 5%

1 Marine Systems Internationalin vaikutus liikevaihtoon oli 108 milj. euroa vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä ja 263 milj. euroa
katsauskaudella tammi-joulukuu.

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Neljännen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 215 milj. euroa (196), mikä vastaa 13,5%

liikevaihdosta (12,7). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 202 milj. euroa (166) eli 12,7% liikevaihdosta (10,7).

Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja oli 224 milj. euroa (202) eli

14,1% liikevaihdosta (13,1). Kertaluonteiset erät olivat 13 milj. euroa (30) neljännellä neljänneksellä, joista 11 milj. euroa
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liittyi kesäkuussa ilmoitettuun uudelleenjärjestelyohjelmaan ja 3 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin

kustannuksiin. Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (6).

Katsauskauden tammi-joulukuu 2015 liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 612 milj. euroa (569). Tämä on 12,2%

liikevaihdosta (11,9), eli linjassa 12,0–12,5% kannattavuusohjeistuksen kanssa. Liiketuloksen kasvu johtui pääosin

korkeammista huoltovolyymeistä, L-3 Marine Systems International -yrityshankinnasta ja sisäisistä kustannussäästöistä.

Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 587 milj. euroa (522) eli 11,7% liikevaihdosta (10,9). Liiketulos (EBITA)

ennen kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja oli 643 milj. euroa (594) eli 12,8%

liikevaihdosta (12,4). Kertaluonteiset erät olivat katsauskaudella 25 milj. euroa (47), joista 19 milj. euroa liittyi

uudelleenjärjestelyohjelmaan ja 6 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Hankintamenojen

allokointeihin liittyvät poistot olivat 32 milj. euroa (26).

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2015 rahoituserät olivat -34 milj. euroa (-28). Rahoituserien kasvu johtui BRL-

määräisestä konserninsisäisestä lainasta, mistä aiheutui realisoitumattomia valuuttakurssitappioita. Nettokorot olivat -12

milj. euroa (-9). Tulos ennen veroja oli 553 milj. euroa (494). Katsauskauden verot olivat 124 milj. euroa (106), mikä vastaa

22,5%:n efektiivistä verokantaa (21,4). Tilikauden tulos oli 451 milj. euroa (351). Osakekohtainen tulos oli 2,25 euroa

(1,76), ja osakekohtainen oma pääoma oli 11,16 euroa (9,94). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 21,0% (20,3). Oman

pääoman tuotto (ROE) oli 20,2% (20,0).

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 176 milj. euroa (212). Wärtsilän tammi-joulukuun

2015 liiketoiminnan rahavirta oli 255 milj. euroa (452). Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 543 milj. euroa

(251). Kasvu johtui pääasiassa Energy Solutions -liiketoiminnasta, jossa toimitusten ajoitus kasvatti varastoa ja lisäsi

saatavien määrää. Saatujen ennakoiden määrä kauden lopussa laski 564 milj. euroon (673) Marine Solutions- ja Energy

Solutions -liiketoimintojen alhaisemmasta tilauskertymästä johtuen. Rahavarat kauden lopussa olivat 334 milj. euroa (571)

ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 679 milj. euroa (629).

Wärtsilällä oli joulukuun 2015 lopussa korollisia lainoja yhteensä 724 milj. euroa (666). Lyhytaikaisia lainoja, jotka

erääntyvät seuraavan 12 kuukauden kuluessa, oli yhteensä 232 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli 492 milj. euroa.

Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 372 milj. euroa (94), ja nettovelkaantumisaste oli 0,17 (0,05).

Nettovelkaantumisasteen kasvu johtuu pääosin nettokäyttöpääoman kasvusta ja L-3 Marine Systems Internationalin

hankinnasta.

Konsernin maksuvalmius

MEURMEUR 31.12.201531.12.2015 31.12.201431.12.2014

Rahavarat 334334 571

Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 679679 629

Maksuvalmius 1 0131 013 1 200

% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 2020 25

Yritystodistukset vähennettynä 130130 -

Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 883883 1 200

% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 1818 25

Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 31.12.2015 oli 35 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 43 kuukautta.
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Investoinnit

Katsauskauden tammi-joulukuu 2015 tuotannolliset, logistiset ja informaatioteknologian investoinnit olivat 79 milj. euroa

(92). Vertailukauden luku sisältää jatkuvat toiminnot. Yritysosto- ja osakeinvestoinnit olivat 267 milj. euroa (2).

Katsauskauden poistot olivat 124 milj. euroa (115).

Vuoden 2016 tuotannollisten, logistisisten ja informaatioteknologian investointien odotetaan olevan poistoja pienemmät.

Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset

Vuoden 2015 aikana Wärtsilä on kiinnittänyt paljon huomiota sekä tuote- että ratkaisuinnovaatioihin, erityisesti

hyötysuhteen kehittämiseen, polttoainejoustavuuteen ja ympäristövaikutusten alentamiseen. Tutkimukseen ja

tuotekehitykseen liittyvät kulut olivat yhteensä 132 milj. euroa, joka vastaa 2,6% liikevaihdosta.

Vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Wärtsilä lanseerasi useita uusia innovatiivisia malleja

ankkurinkäsittelyhinaajaan ja huoltoaluksiin, useisiin erikokoisiin konttisyöttöaluksiin ja uuteen LNG-kuljetusalusten

sarjaan. Alussuunnittelussa on korostettu polttoainekulutuksen hyötysuhdetta ja suorituskykyä. Jotta erityiset tarpeet

täyttyvät, malleista on saatavilla erilaisia vaihtoehtoja ja niihin voi valita tietynlaisia ominaisuuksia ja ratkaisuja.

Toukokuussa Wärtsilä ilmoitti, että markkinajohtaja Wärtsilä 50DF -moottori läpäisi Evergasin kanssa läheisessä

yhteistyössä suoritetut kattavat testit ja sertifioitiin käyttämään polttoaineenaan etaania. Evergas on maailmanlaajuisesti

tunnettu petrokemikaalien ja nesteytetyn kaasun kuljetusalusten omistaja ja operaattori.

Wärtsilä 31 -moottori lanseerattiin kesäkuussa. Uusi moottorimalli tarvitsee huomattavasti vähemmän huoltoa, ja sen

polttoainetehokkuus ja -joustavuus sekä toiminnan optimointi ylittävät kaikki olemassa olevat tuotteet. Wärtsilä 31 -

moottori on päässyt Guinnessin ennätysten kirjaan maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina. Sen dieselversion

polttoainekulutus on niinkin alhainen kuin 165g/kWh.

Syyskuussa Wärtsilä toi markkinoille uusimman lisäyksen potkureiden tuoteportfolioonsa, nimittäin sisävesisovelluksiin

suunnatun Wärtsilä WST-14 -ohjauspotkurin. Sen tilaa säästävä suunnittelu parantaa luotettavuutta ja tehokkuutta sekä

alentaa kustannuksia.

Lokakuussa Wärtsilä ilmoitti, että Wärtsilän, GoodFuels Marinen ja Boskaliksen muodostama konsortio luotsaa

kaksivuotisen pilottiohjelman tehostaakseen kestävien, skaalattavien ja edullisten merenkulun biopolttoaineiden

kehitystä. Ohjelma keskittyy tunnistamaan soveltuvia merenkulun biopolttoaineita, huolehtimaan sertifiointiprosesseista ja

luomaan edellytykset suuren mittaluokan tuotantoon.

Lokakuussa Wärtsilä esitteli myös uuden proomuille suunnatun LNG-varastointi- ja uudelleenkaasutuskonseptin.

Innovatiivinen ratkaisu vastaa joustavasti pieniin ja keskisuuriin tarpeisiin tilanteissa, joissa maalla sijaitsevien LNG-

sovellusten käyttömahdollisuudet ovat rajalliset. Wärtsilä Mobile LNG -ratkaisu voidaan yhdistää proomulle rakennettuun

voimalaitokseen, jonka tuotantokapasiteetti yltää jopa 250 MW:iin. Sitä voi vaihtoehtoisesti käyttää myös perinteisten

maalla sijaitsevien voimalaitosten yhteydessä. Wärtsilä Mobile LNG -ratkaisu mahdollistaa nesteytetyn maakaasun

saatavuuden uusille kuluttajasegmenteille tuoden puhdasta energiaa alueille, joilla ei ole pääsyä valtakunnalliseen

sähköverkkoon tai pääsy on rajallinen.
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Marraskuussa Wärtsilä ilmoitti laajentavansa Smart Power Generation -portfoliotaan esittelemällä keinon käyttää

propaania voimantuotannon polttoaineena. Raskaspolttoöljyn korvaaminen propaanilla alentaa merkittävästi

voimalaitosten hiilidioksidi- ja muita päästöjä.

Wärtsilä lanseerasi marraskuussa myös uuden digitaalisen Wärtsilä Genius -huoltoportfolion. Uusi portfolio mahdollistaa

asiakkaiden laitteiden reaaliaikaisen optimoinnin, parantaa ennustettavuutta ja auttaa ratkaisemaan pulmia digitaalisten

ratkaisujen ja tiedon analysoinnin avulla. Wärtsilä esitteli myös potkuriakseleiden hylsyissä ja potkureissa käytettävän

uuden, innovatiivisen tiivisteen. Koska tiivisteitä voi huoltaa veden alla, asiakkaiden alusten käyttöaika ja

elinkaaritehokkuus paranevat.

Strategia

Wärtsilä tähtää kannattavaan kasvuun tarjoamalla edistyksellistä teknologiaa ja elinkaariratkaisuja merenkulku- ja

energia-alan asiakkaille.

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja muuttuvat energiatarpeet vaikuttavat asiakkademme tapaan toimia. Integroitujen

tuotteidemme ja palvelujemme ansiosta pystymme vastaamaan erinomaisesti nykypäivän energiatehokkaiden ja

joustavien ratkaisujen kysyntään. Monipolttoainetuotteemme ja nesteytettyyn maakaasuun perustuvat ratkaisumme ovat

alan johtavia, ja vastaavat kaasupohjaisten teknologioiden kasvavaan kysyntään. Luomme kasvua hyödyntämällä

projektinhallintaamme ja teknistä osaamistamme, joiden ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme uusia, innovatiivisia

ratkaisuja. Kasvutavoitteitamme tukee ylivertainen globaali huoltoverkostomme.

Tuotannossa ja toimitusketjun hallinnassa etsimme jatkuvasti uusia keinoja pitää yllä laatua ja kustannustehokkuutta –

usein yhdessä tärkeimmillä kasvumarkkinoillamme toimivien alan johtavien yhteistyökumppanien kanssa. Panostamme

digitalisaatioon ja tutkimukseen ja tuotekehitykseen markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Luomme siten vahvan perustan,

joka turvaa asemamme johtavana teknisten innovaatioiden kehittäjänä ja vahvistaa sitä entisestään. Tällainen

innovaatiokulttuuri sekä turvallisuuden, monimuotoisuuden ja korkeiden eettisten periaatteiden korostaminen vetävät

puoleensa ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä ja tekevät organisaatiostamme erittäin suorituskykyisen.

Yrittäjähenkemme, asiakaskeskeisyytemme ja intohimomme tehdä asiat oikein luovat uusia mahdollisuuksia ja

ympäristömyötäisiä ratkaisuja sekä arvoa kaikille sidosryhmillemme.

Strategiset toimenpiteet, yritysostot, yhteisyritykset ja
verkoston laajentaminen

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

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

Wärtsilä 30%.

L-3 Marine Systems Internationalin (MSI) hankinta New Yorkin pörssiin listatulta L-3 Communications Holdings Inc. -

yhtiöltä on saatettu loppuun, ja yritys siirtyi Wärtsilän hallintaan 1.6.2015 alkaen. Integrointi etenee suunnitelmien

mukaisesti, ja MSI:n taloudellinen kehitys vuonna 2015 oli hieman odotettua parempi. Lisätietoja yrityshankinnasta löytyy

tilinpäätöstiedotteen taulukko-osiosta.
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Heinäkuussa Wärtsilä perusti tytäryhtiön myymään klassisten Wärtsilä 4-tahtimoottoreiden varaosia. Wärtsilän kokonaan

omistama QuantiParts B.V. toimii Alankomaista käsin ja palvelee sekä merenkulku-, veturi- että voimalaitosteollisuuden

asiakkaita maailmanlaajuisesti.

Lokakuussa Wärtsilä Services laajensi toimintaansa uudelle markkinasegmentille tarjotessaan kattavan paketin tiivisteitä,

laakereita ja näiden oheislaitteita vesivoimalaitoksiin ja teollisuusvoimaloihin kaikkialle maailmaan.

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

mukaisesti. Tehtaan perustusten louhintaa juhlistettiin 28. lokakuuta. Ensimmäisten moottorien odotetaan olevan valmiit

toimitettaviksi vuonna 2016.

Uudelleenjärjestelyohjelmat

Heinäkuussa ilmoitetut Marine Solutions -liiketoimintaa koskevat uudelleenjärjestelyt etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Tarkoituksena on vähentää noin 600 työpaikkaa maailmanlaajuisesti. Toimenpiteiden seurauksena Wärtsilä tavoittelee

noin 40 milj. euron vuotuisia säästöjä, joiden odotetaan toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2016 loppuun mennessä.

Uudelleenjärjestelyihin liittyvien kertaluonteisten erien arvioidaan olevan noin 25–30 milj. euroa, joista 19 milj. euroa

kirjattiin vuodelle 2015.

Henkilöstö

Joulukuun 2015 lopussa Wärtsilän henkilöstömäärä oli 18.856 (17.717). Edellisen neljänneksen loppuun verrattuna

henkilöstön lukumäärä on laskenut 381:llä meneillään olevien uudelleenjärjestelyohjelmien seurauksena. Keskimääräinen

henkilöstömäärä tammi-joulukuussa oli 18.565 (18.042). Marine Solutions -liiketoiminnassa työskenteli 6.847 (5.603)

henkilöä, Energy Solutions -liiketoiminnassa 959 (978) henkilöä ja Services-liiketoiminnassa 10.592 (10.692). Marine

Solutions -liiketoiminnan henkilöstömäärän kasvu johtui pääosin L-3 Marine Systems International -yrityshankinnasta.

Wärtsilän henkilöstöstä 19% (20) työskenteli Suomessa ja 39% (34) muualla Euroopassa. Koko henkilöstöstä 28% (31)

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

Muutokset ylimmässä johdossa

Wärtsilän hallitus nimitti DI Jaakko Eskolan (57) Wärtsilän uudeksi konsernijohtajaksi. Hän aloitti uudessa tehtävässään

1.11.2015 silloisen konsernijohtaja Björn Rosengrenin siirtyessä Sandvikin toimitusjohtajaksi.

Roger Holm (43), KTM, nimitettiin Marine Solutions -liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi 1.11.2015 alkaen.

Pierpaolo Barbone (58), DI, nimitettiin toimitusjohtajan sijaiseksi 1.11.2015 alkaen. Hän on ottanut vastuun nykyisen

tehtävänsä rinnalla, jatkaen Services -liiketoiminnan johtajana.

Javier Cavada Camino (40), tekniikan tohtori, nimitettiin Energy Solutions -liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan

jäseneksi 4.11.2015 alkaen. Edellinen Energy Solutions -liiketoiminnan johtaja Rakesh Sarin (60) jäi eläkkeelle

saavutettuaan lakisääteisen eläkeiän vuonna 2015.
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Kestävä kehitys

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

luonnonvarojen käyttöä. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa keskitytään jatkossakin kehittyneisiin

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

työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän

kehityksen osakeindekseihin.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tammi-joulukuun 2015 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 113.736.958 kappaletta, ja

vaihdettujen osakkeiden arvo oli 4.529 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla

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

kaupankäyntipaikoilla yhteensä 76.773.406 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq Helsingissä

Osake- jaOsake- ja OsakevaihtoOsakevaihto

31.12.201531.12.2015 äänimäärääänimäärä 1-12/20151-12/2015

WRT1V 197 241 130 113 736 958

1.1. - 31.12.20151.1. - 31.12.2015 YlinYlin AlinAlin KeskikurssiKeskikurssi 11 PäätösPäätös

Osakekurssi 44,97 33,22 39,83 42,15

1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

31.12.201531.12.2015 31.12.201431.12.2014

Markkina-arvo, MEUR 8 314 7 315

Ulkomaalaisomistus, % 51,9 48,1

Liputusilmoitukset
Katsauskauden tammi-joulukuun 2015 aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavan omistuksessa tapahtuneen muutoksen:

10.9.2015 BlackRock, Inc. lisäsi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omisti 10.019.838

osaketta eli 5,08% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

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

toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2014. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti

1,15 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 16.3.2015.
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Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf

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

Tilintarkastajaksi vuodelle 2015 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa

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

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on

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

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

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

suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

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

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

valiokuntiin seuraavat jäsenet:

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

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

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

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,20 euroa osakkeelta. Emoyhtiön

voitonjakokelpoiset varat ovat 1.052.581.243,14 euroa, josta tilikauden voitto on 276.747.007,02 euroa. Osinkoon

oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 7.3.2016 on

merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 14.3.2016.

Vuosikertomus 2015, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla

www.wartsila.com ja osoitteesta www.wartsilareports.com viikolla 6.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Voimantuotannon markkinoilla pääasiallinen kysynnän kehitystä uhkaava riski on hidas päätöksenteko alueilla, joiden

talouskasvu on olematonta tai rajoittunutta. Geopoliittiset jännitteet ja merkittävät valuuttakurssimuutokset voivat

hidastaa asiakkaiden päätöksentekoa. Öljyn matala hinta vaikuttaa yhä kansallisen infrastruktuurin kehityshankkeisiin

öljyyn ja kaasuun perustuvissa talouksissa, etenkin Lähi-idässä ja Venäjällä. Vaikka öljyn tuontimaat hyötyvät matalasta

öljyn hinnasta, voimalaitosinvestointipäätökset perustuvat polttoaineen pitkän aikavälin hinta-arvioihin eivätkä
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lyhytaikaisiin hintaheilahteluihin. Perushyödykkeiden hinta ja kysynnän kehitys vaikuttaa teollisuusasiakkaiden

investointipäätöksiin. Moottorivalmistajien aiheuttama kilpailu luo edelleen hinnoittelupaineita.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava. Maailmantalouden lyhyen aikavälin heikot

kehitysnäkymät, ylikapasiteetti ja rahtitonniston alhainen kysyntä estävät perinteisiä merenkulkumarkkinoita elpymästä.

Öljyn matala hinta, öljyn ja kaasun ylitarjonta sekä öljy-yhtiöiden supistuneet investoinnit rajoittavat yhä offshore-

investointeja. Laivanrakennuksen hintojen lasku voi kohdistaa painetta telakoiden alihankkijoiden hinnoitteluun.

Laivanomistajat neuvottelevat olemassa olevien sopimusten toimitusaikojen pidentämisestä, mikä on riski telakoiden

tilauskirjoille. Peruutusriski vaikuttaa rajallisemmalta.

Services-liiketoiminnassa kysynnän kehitystä uhkaavat pääasiassa maailmantalouden hidas kehitys ja tiettyjen alueiden

poliittinen epävakaus. Haastavat olosuhteet tietyillä merenkulun markkinoilla ovat myös mahdollinen riski.

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

koskevat pääasiassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa

ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen

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

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

arvioida.

Vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Markkinanäkymät

Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina

taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Vaikka kehittyvien markkinoiden talouskehitys on ollut odotettua hitaampaa,

tukee sähkön kysynnän kasvu ja infrastruktuuriprojektien kansainvälinen rahoitus edelleen voimalaitosinvestointeja.

OECD-maissa hidas talouskasvu rajoittaa yhä uusien voimalaitosten kysyntää. Euroopassa sähkömarkkinoiden

suunnittelu on kesken, mikä viivästyttää investointeja. Kaasun alhainen hinta ja sähkömarkkinoiden rakenteen positiivinen

kehitys tukevat kysyntää Pohjois-Amerikassa. Hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon megatrendi

on saamassa jalansijaa maailmanlaajuisesti. Uusiutuvien, epäsäännöllisten voimanlähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman

käyttö kasvaa, mikä vaatii joustavia ratkaisuja tasoittamaan voimantuotantojärjestelmiä. Sähkömarkkinoita ympäri

maailman kehitetään vastaamaan joustavuusvaatimuksiin, mikä mahdollistaa uusia kannattavia investointeja. Wärtsilä

jatkaa järjestelmällistä markkinoiden kehittämistyötä näillä markkinoilla Smart Power Generationin mahdollisuuksien

hyödyntämiseksi.

Merenkulun ja laivanrakennuksen markkinanäkymät säilyvät haastavina. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen rakennettavien

alusten kysyntään. Offshore-segmentillä öljyn matala hinta vaikuttaa öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviin

sijoituksiin. Kaasunkuljetustilausten odotetaan pysyvän normalisoituneella tasolla, sillä LPG:lle on Aasiassa edelleen

kysyntää. Risteilijöiden ja lauttojen näkymät pysyvät positiivisena Euroopan ja Yhdysvaltojen taloudellisen elpymisen sekä

Aasiassa lisääntyneen risteilyihin kohdistuneen kiinnostuksen vuoksi. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön

tärkeys on selkeästi esillä. Lisääntynyt ympäristötietoisuus ja lainsäädäntöympäristö lisäävät kiinnostusta kaasun

laajempaan käyttöön merenkulun polttoaineena.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset. Valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.

Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu sekä siirtyminen kaasupohjaiseen teknologiaan

tasapainottavat vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin

kehityksen aiheuttamaa epävarmuutta. Viimeaikainen öljyn hinnan kehitys on vaikuttanut myönteisesti

käyttökustannuksiin, minkä odotetaan tukevan öljykäyttöisen laitteiston huoltokysyntää. Offshore-markkinoilla viime
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vuosina kasvanut laitekanta tasoittaa osittain tiettyjen alueiden haastavia näkymiä. Kaasukäyttöisten alusten

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

ja Afrikassa. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat ovat kiinnostuneita pitkäaikaisista huoltosopimuksista.

Wärtsilän tilinpäätöstiedote 2015

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

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

yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

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

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

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

käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset

Vuonna 2015 ei sovelleta uusia tai muutettuja standardeja.

Wärtsilä Oyj Abp ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja.

Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on

muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

• Muutos IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen: Disclosure Initiative* (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla). Muutoksilla on tarkoitus rohkaista yhteisöjä käyttämään harkintaa tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja
määritettäessä. Muutoksilla selvennetään esimerkiksi olennaisuuden käsitteen soveltamista ja harkinnan käyttöä
tilinpäätöksen liitetietojen järjestyksen ja paikan määrittämisessä. Standardimuutoksilla ei arvioida olevan
merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

• Uusi IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista* (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 15
luo kattavan viitekehyksen sen määrittämiseksi, voidaanko myyntituottoja tulouttaa, kuinka paljon ja milloin. IFRS 15
korvaa voimassaolevan tuloutusta koskevan ohjeistuksen, mm. IAS 18:n Tuotot, IAS 11:n Pitkäaikaishankkeet sekä
IFRIC 13:n Kanta-asiakasohjelmat. IFRS 15:n mukaan yhteisön on kirjattava myyntituotot sellaisena rahamääränä,
joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluja vastaan.
Konserni arvioi IFRS 15:n vaikutuksia.

• Uusi IFRS 9 Rahoitusinstrumentit* (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Standardi korvaa
nykyisen IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9:ään sisältyy uudistettu
ohjeistus rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta. Tämä kattaa myös uuden, odotettuja
luottotappioita koskevan kirjanpitokäsittelyn mallin, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien arvonalentumisten
määrittämiseen. Standardin yleistä suojauslaskentaa koskevat säännökset on myös uudistettu. IAS 39:n
säännökset rahoitusinstrumenttien taseeseen kirjaamisesta ja taseesta pois kirjaamisesta on säilytetty. Konserni
selvittää vielä standardin vaikutuksia.

* Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 31.12.2015.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.
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Konsernin tuloslaskelma

MEURMEUR 20152015 20142014

Jatkuvat toiminnotJatkuvat toiminnot

Liikevaihto 55 029029 4 779

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -77-77 -240

Valmistus omaan käyttöön 66 14

Liiketoiminnan muut tuotot 5151 52

Materiaalit ja palvelut -2-2 603603 -2 392

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1-1 159159 -1 113

Poistot ja arvonalentumiset -124-124 -115

Liiketoiminnan muut kulut -553-553 -489

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 1717 26

LiiketulosLiiketulos 587587 522

Osinkotuotot 1

Korkotuotot 22 4

Muut rahoitustuotot 1010 8

Korkokulut -13-13 -13

Muut rahoituskulut -32-32 -27

Tulos ennen verojaTulos ennen veroja 553553 494

Tuloverot -124-124 -106

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoistaTilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 429429 389

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoistaTilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 2222 -37

Tilikauden nettotulosTilikauden nettotulos 451451 351351

Jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 444444 347

Määräysvallattomat omistajat 77 5

451451 351

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):

Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 2,142,14 1,95

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

Tulos/osake, euroaTulos/osake, euroa 2,252,25 1,76
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Laaja tuloslaskelma

MEURMEUR 20152015 20142014

Tilikauden nettotulosTilikauden nettotulos 451451 351

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

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksiErät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 77 -29

Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -2-2 4

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensäErät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 55 -25

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

Muuntoerot 2323 56

Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 22 4

Rahavirran suojaukset

arvonmuutokset -23-23 -85

siirretty tuloslaskelmaan 2121 12

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

Rahavirran suojaukset

arvonmuutokset 44 24

siirretty tuloslaskelmaan -5-5 -4

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensäErät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 2121 5

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeenTilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 2626 -20

Tilikauden laaja tulos yhteensäTilikauden laaja tulos yhteensä 477477 332

Laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 468468 323

Määräysvallattomat omistajat 99 9

477477 332

Konsernin tase, varat

MEURMEUR 31.12.201531.12.2015 31.12.201431.12.2014

Pitkäaikaiset varatPitkäaikaiset varat

Liikearvo 11 103103 909

Aineettomat hyödykkeet 361361 271

Aineelliset hyödykkeet 418418 421

Sijoituskiinteistöt 1313 14

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 8989 90

Myytävissä olevat rahoitusvarat 1515 16

Korolliset sijoitukset 1717 1

Laskennalliset verosaamiset 157157 144

Myyntisaamiset 1414 15

Muut saamiset 2828 4

Pitkäaikaiset varat yhteensäPitkäaikaiset varat yhteensä 22 215215 1 884
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Lyhytaikaiset varatLyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 11 200200 1 156

Korolliset saamiset 1

Myyntisaamiset 11 394394 1 186

Verosaamiset 5151 42

Muut saamiset 396396 338

Rahavarat 334334 571

Lyhytaikaiset varat yhteensäLyhytaikaiset varat yhteensä 33 374374 3 294

Myytävänä olevat omaisuuserätMyytävänä olevat omaisuuserät 102

Varat yhteensäVarat yhteensä 55 589589 5 280

Konsernin tase, oma pääoma ja velat

MEURMEUR 31.12.201531.12.2015 31.12.201431.12.2014

Oma pääomaOma pääoma

Osakepääoma 336336 336

Ylikurssirahasto 6161 61

Muuntoerot -6-6 -30

Arvonmuutosrahasto -70-70 -66

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -36-36 -65

Kertyneet voittovarat 11 916916 1 723

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 22 201201 1 960

Määräysvallattomien omistajien osuus 4141 45

Oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä 22 242242 2 005

VelatVelat

Pitkäaikaiset velatPitkäaikaiset velat

Korolliset velat 492492 537

Laskennalliset verovelat 102102 64

Eläkevelvoitteet 161161 100

Varaukset 4646 51

Saadut ennakot 7777 77

Muut velat 22 2

Pitkäaikaiset velat yhteensäPitkäaikaiset velat yhteensä 880880 832

Lyhytaikaiset velatLyhytaikaiset velat

Korolliset velat 232232 129

Varaukset 223223 242

Saadut ennakot 487487 596

Ostovelat 510510 436

Verovelat 8282 51

Muut velat 933933 934

Lyhytaikaiset velat yhteensäLyhytaikaiset velat yhteensä 22 467467 2 388

Velat yhteensäVelat yhteensä 33 347347 3 220

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velatMyytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 55

Oma pääoma ja velat yhteensäOma pääoma ja velat yhteensä 55 589589 5 280
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Konsernin rahavirtalaskelma

MEURMEUR 20152015 20142014

Liiketoiminnan rahavirta:Liiketoiminnan rahavirta:

Tilikauden nettotulos 451451 351

Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset 124124 119

Rahoitustuotot ja -kulut 3434 28

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -27-27 2

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -17-17 -24

Tuloverot 124124 99

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 688688 574

Käyttöpääoman muutos:Käyttöpääoman muutos:

Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -193-193 -52

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 7979 206

Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -229-229 -122

Käyttöpääoman muutos -343-343 32

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja verojaLiiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 346346 606

Rahoituserät ja verot:Rahoituserät ja verot:

Korko- ja muut rahoitustuotot 4545 29

Korko- ja muut rahoituskulut -29-29 -36

Maksetut verot -108-108 -147

Rahoituserät ja verot -91-91 -154

Liiketoiminnan rahavirtaLiiketoiminnan rahavirta 255255 452

Investointien rahavirta:Investointien rahavirta:

Yrityshankinnat -258-258

Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -9-9

Sijoitukset myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -1

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -79-79 -99

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 1313 14

Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 11 16

Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset -1

Lopetettujen toimintojen myynti rahavaroilla vähennettynä 4444

Saadut osingot 1

Investointien rahavirtaInvestointien rahavirta -288-288 -71

Rahavirta investointien jälkeenRahavirta investointien jälkeen -33-33 381

Rahoituksen rahavirta:Rahoituksen rahavirta:

Pitkäaikaisten lainojen nostot 5050 100

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -112-112 -81

Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -16-16

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) 110110 -18

Maksetut osingot -242-242 -211

Rahoituksen rahavirtaRahoituksen rahavirta -210-210 -210

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -243-243 172

Rahavarat tilikauden alussa 571571 388

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 55 12

Lopetettujen toimintojen nettorahavirta 1

Rahavarat tilikauden lopussa 334334 571
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Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

yhteensä

MEURMEUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
rahasto

Etuuspohjaisen
nettovelan
uudelleen-

määrittämi-
sestä johtuvat

erät

Kertyneet
voitto-

varat Yhteensä

Oma pääomaOma pääoma
1.1.20141.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 1 844 40 1 884

Muuntoerot 56 56 4 59

Rahavirran
suojaukset

käyvän arvon
nettomuutos
verojen jälkeen -61 -61 -61

siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä 8 8 8

Etuuspohjaiset
eläkejärjestelyt -22 -22 -22

Muut muutokset -4 -4 -4

Laajan tuloksen erätLaajan tuloksen erät 56 -53 -22 -4 -23 4 -20

Tilikauden tulos 347 347 5 351

Tilikauden laajaTilikauden laaja
tulos yhteensätulos yhteensä 56 -53 -22 343 323 9 332

Liiketoimet
omistajien kanssa

maksetut osingot -207 -207 -3 -210

Oma pääomaOma pääoma
31.12.201431.12.2014 336 61 -30 -66 -65 1 723 1 960 45 2 005
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Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

yhteensä

MEURMEUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
rahasto

Etuuspohjaisen
nettovelan
uudelleen-

määrittämi-
sestä johtuvat

erät

Kertyneet
voitto-

varat Yhteensä

Oma pääomaOma pääoma
1.1.20151.1.2015 336336 6161 -30-30 -66-66 -65-65 11 723723 11 960960 4545 22 005005

Muuntoerot 2323 2323 22 2525

Rahavirran
suojaukset

käyvän arvon
nettomuutos
verojen jälkeen -20-20 -20-20 -20-20

siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä 1616 1616 1616

Etuuspohjaiset
eläkejärjestelyt 2929 -24-24 55 55

Laajan tuloksen erätLaajan tuloksen erät 2323 -4-4 2929 -24-24 2424 22 2626

Tilikauden tulos 444444 444444 77 451451

Tilikauden laajaTilikauden laaja
tulos yhteensätulos yhteensä 2323 -4-4 2929 420420 468468 99 477477

Liiketoimet
omistajien kanssa

maksetut osingot -227-227 -227-227 -13-13 -240-240

Oma pääomaOma pääoma
31.12.201531.12.2015 336336 6161 -6-6 -70-70 -36-36 11 916916 22 201201 4141 22 242242

Yrityshankinnat

L-3 Marine Systems InternationalL-3 Marine Systems International

31.5.2015 Wärtsilä hankki L-3 Marine Systems Internationalin (MSI) New Yorkin pörssiin listatulta L-3 Communications Holdings Inc. -yhtiöltä.
Alustava vastike on 293 milj. euroa.

MSI:llä on kattavaa kokemusta automaatio-, navigointi- ja sähköjärjestelmien, dynaamisen paikannusteknologian sekä kaikuluotaimilla
toteutettavan vedenalaisen viestintäteknologian toimittamisesta monille eri alustyypeille ja offshore-installaatioille. Wärtsilän vahvaa asemaa
toiminnan tehokkuutta parantavien teknologioiden kehittämisessä vahvistetaan edelleen lisäämällä siihen MSI:n monipuoliset valmiudet.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät MSI:lle maksetusta vastikkeesta, yrityshankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä
Wärtsilälle hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.

Alustava vastikeAlustava vastike MEURMEUR

Hankintameno 293293

KokonaishankintamenoKokonaishankintameno 293293

Yrityshankinnan alustava rahavirtavaikutusYrityshankinnan alustava rahavirtavaikutus MEURMEUR

Maksettu hankintahinta 293293

Hankitut rahavarat -36-36

Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensäYrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 258258
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Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkelläHankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkellä MEURMEUR

Aineettomat hyödykkeet 132132

Aineelliset hyödykkeet 88

Vaihto-omaisuus 129129

Myyntisaamiset ja muut saamiset 7070

Laskennalliset verosaamiset 2323

Rahavarat 3636

Varat yhteensäVarat yhteensä 398398

Varaukset 1919

Eläkevelvoitteet 6565

Ostovelat ja muut velat 146146

Laskennallinen verovelka 4646

Varaukset ja velat yhteensäVaraukset ja velat yhteensä 277277

Nettovarallisuus yhteensäNettovarallisuus yhteensä 121121

Alustava liikearvoAlustava liikearvo 172172

Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on
yhteensä 132 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 70 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään
arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.

172 milj. euron alustava liikearvo heijastaa merenkulun sähkö- ja automaatiojärjestelmien osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Wärtsilä
odottaa, että uusi yksikkö pystyy luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantamaan asiakkaidensa toiminnan tehokkuutta. MSI:stä
kirjattu liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Vuonna 2015 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 2 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin
oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa
liiketoiminnan muihin kuluihin. Hankintaan liittyvät kokonaiskustannukset ovat 4 milj. euroa.

Kesä-joulukuun osalta MSI:n vaikutus konsernin tilauskertymään oli 264 milj. euroa ja liikevaihtoon 263 milj. euroa. Vaikutus liiketulokseen oli 14
milj. euroa. Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2015, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 5.197 milj. euroa. Vaikutus
konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut
hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2015.

Yritysmyynnit

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

Kolmannen neljänneksen 2014 aikana kaksitahtiliiketoiminta luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja
niihin liittyvät velat on esitetty omilla riveillään taseessa.

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoistaTilikauden tulos lopetetuista toiminnoista

MEURMEUR 20152015

Lopetetut toiminnotLopetetut toiminnot

Kulut -2-2

Osakkeiden myyntivoitto 2424

LiiketulosLiiketulos 2222

Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,110,11
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Lopetettujen toimintojen rahavirtaLopetettujen toimintojen rahavirta

MEURMEUR 20152015

Investointien rahavirta 4444

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

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

MEURMEUR 20152015 20142014

Eurooppa 11 566566 1 402

Aasia 22 051051 1 989

Amerikka 11 006006 840

Muut 407407 548

YhteensäYhteensä 55 029029 4 779

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

MEURMEUR 20152015 20142014

Aineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 11 180180 1 235

Valuuttakurssimuutokset 2828 22

Yrityshankinnat 304304

Lisäykset 1414 36

Poistot ja arvonalentumiset -60-60 -51

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -1-1

Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -61

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussaKirjanpitoarvo tilikauden lopussa 11 464464 1 180

Aineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 434434 449

Valuuttakurssimuutokset -1-1 7

Yrityshankinnat 88

Lisäykset 6565 62

Poistot ja arvonalentumiset -63-63 -63

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -12-12 -10

Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -8

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussaKirjanpitoarvo tilikauden lopussa 431431 434

Bruttoinvestoinnit

Oikaistu

MEURMEUR 20152015 20142014

Osakkeet ja yrityshankinnat 267267 2

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 7979 92

YhteensäYhteensä 346346 94

Kaksitahtiliiketoiminta luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi syyskuussa 2014. Tämän taulukon luvut sisältävät vertailukauden osalta jatkuvat
toiminnot.
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Korolliset nettovelat

MEURMEUR 20152015 20142014

Pitkäaikaiset velat 492492 537

Lyhytaikaiset velat 232232 129

Lainasaamiset -18-18 -1

Rahavarat -334-334 -571

YhteensäYhteensä 372372 94

Tunnuslukuja

20152015 20142014

Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 2,252,25 1,76

Oma pääoma/osake, euroa 11,1611,16 9,94

Omavaraisuusaste, % 44,644,6 43,5

Nettovelkaantumisaste 0,170,17 0,05

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot, % 21,021,0 20,3

Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot, % 20,220,2 20,0

Henkilöstö

20152015 20142014

Keskimäärin 1818 565565 18 042

Tilikauden lopussa 1818 856856 17 717

Vastuusitoumukset

MEURMEUR 20152015 20142014

Kiinteistökiinnitykset 1010 10

Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet 2727 26

YhteensäYhteensä 3737 36

Takaukset ja vastuusitoumukset

samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 743743 746

Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo

maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 2929 25

maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 7676 66

maksetaan myöhemmin 2929 23

YhteensäYhteensä 876876 859

Johdannaisten nimellisarvo

MEURMEUR KokonaismääräKokonaismäärä josta suljettujosta suljettu

Koronvaihtosopimukset 185185

Inflaatiosuoja 11

Valuuttatermiinit 22 205205 678678

YhteensäYhteensä 22 390390 678678
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Käyvät arvot

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

MEURMEUR

Tase-erien
kirjanpito-

arvot Käypä arvo

RahoitusvaratRahoitusvarat

Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 1515 1515

Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 1717 1717

Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 2727 2727

Johdannaiset (taso 2) 99 99

RahoitusvelatRahoitusvelat

Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 492492 503503

Johdannaiset (taso 2) 3232 3232

Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin

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

Jatkuvat toiminnotJatkuvat toiminnot

Liikevaihto 1 590 1 222 1 230 988 1 549 1 117

Liiketoiminnan muut tuotot 18 12 13 7 17 10

Kulut -1 379 -1 058 -1 081 -868 -1 375 -964

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

Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksesta 6 5 5 2 4 7

LiiketulosLiiketulos 202 149 137 100 166 141

Rahoitustuotot ja -kulut -2 -17 3 -18 -9 -12

Tulos ennen verojaTulos ennen veroja 199 132 140 82 157 129

Tuloverot -41 -35 -31 -18 -27 -31

Tilikauden tulos jatkuvistaTilikauden tulos jatkuvista
toiminnoistatoiminnoista 159 97 109 64 129 98

Tilikauden tulos lopetetuistaTilikauden tulos lopetetuista
toiminnoistatoiminnoista 22 -9 -13

Tilikauden nettotulosTilikauden nettotulos 159 97 109 86 121 85

Jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 157 95 107 85 118 84

Määräysvallattomat omistajat 2 2 2 1 3 1

159 97 109 86 121 85

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen tulos
(laimentamaton ja laimennettu):

Tulos/osake, jatkuvat
toiminnot, euroa 0,79 0,49 0,54 0,32 0,64 0,50

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

Tulos/osake, euroaTulos/osake, euroa 0,79 0,49 0,54 0,43 0,60 0,43
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Tunnuslukujen laskentakaavat

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

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden nettotulos

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 nettotulos

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 – hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot

26.1.2016

Wärtsilä Oyj Abp

Hallitus
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