TÄMÄ ON WÄRTSILÄ

WARTSILA.COM

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava
merenkulun ja energiamarkkinoiden
voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko
elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi
alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja
kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2013
Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia
euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700.

Tänä vuonna Wärtsilä täyttää 180 vuotta. Tarinamme alkaa vaatimattomassa karjalaiskylässä
nimeltä Wärtsilä. Yrityksestä on kasvanut johtava
energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja
ja teknologiainnovaattori niin maalla kuin merellä.
Tänään palvelemme asiakkaitamme yli 200 toimipisteessä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa.
Enemmän kuin koskaan uskomme että Wärtsilällä
on tärkeä rooli kehittäessä teknologioita, jotka
hyödyttävät maailmaa tulevaisuudessa.
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“WÄRTSILÄLLÄ ON
KESKEINEN ROOLI
KESTÄVIEN RATKAISUJEN
TARJOAMISESSA MERENKULKU- JA VOIMANTUOTANTOALOILLE.
STRATEGISET PAINOPISTEALUEEMME
VASTAAVAT HYVIN LOPPUMARKKINOILLAMME
TAPAHTUVIA
PERUSTAVANLAATUISIA
MUUTOKSIA.”
Björn Rosengren,
Konsernijohtaja

ASIAKAS

SERVICES

Wärtsilä on nykyaikaisten, ympäristösuorituskyvyltään pitkälle kehitettyjen,
tehokkaiden ja dynaamisten voimalaitosratkaisujen johtava toimittaja.
Tarjoamme monipolttoainevoimalaitoksia perusvoimantuotantoon,
kuormitushuippujen tasaamiseen ja
kuormaa seuraavaan tuotantoon, sekä
sähköverkkoa vakaavia voimalaitoksia
ja huippunopeita varavoimaloita. Palvelemme niin nykyisiä kuin tuleviakin
kapasiteettimarkkinoita. Teknisten
etujen lisäksi nopeat voimaloiden
kokonaistoimitukset ja pitkäaikaiset
käyttö- ja kunnossapitosopimukset
varmistavat, että asiakkaillamme on
käytettävissään tarvitsemansa kokonaisratkaisut sekä kaupunkialueilla
että vaativimmillakin syrjäseuduilla.

Wärtsilä tukee asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla meriteollisuudessa
sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa
toimiville asiakkailleen turvallisia, ympäristömyötäisiä, tehokkaita, joustavia
ja taloudellisia ratkaisuja. Asiakkaiden tarpeista lähtevät ratkaisumme
koostuvat tuotteista, järjestelmistä ja
palveluista. Alan teknologiajohtajuus
ja kokenut, osaava ja omistautunut
henkilöstö luovat meille edellytykset
räätälöidä optimoituja ratkaisuja eri
puolilla maailmaa toimiville asiakkaillemme.

Wärtsilä tukee asiakkaitaan järjestelmän koko elinkaaren ajan optimoimalla laitteiston hyötysuhdetta
ja suorituskykyä. Tarjoamme sekä
energia- että merenkulkumarkkinoilla
toimiville asiakkaillemme toimialan
kattavimman palveluvalikoiman ja
laajimman palveluverkoston. Olemme sitoutuneet tarjoamaan korkeaa
laatua ja asiantuntevaa tukea sekä
varmistamaan palvelujen saatavuuden
mahdollisimman ympäristöystävällisesti kaikkialla, missä asiakkaamme
toimivat.
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Strategia
Wärtsilän tavoitteena on olla koko elinkaaren
kattavien voimaratkaisujen johtava toimittaja
maailmanlaajuisilla merenkulun markkinoilla ja
valituilla energiamarkkinoilla ympäri maailmaa.
Näemme kasvumahdollisuuksia kaasuvoimalaitoksissa osana Smart Power Generation
-konseptiamme, kaasukäyttöisissä moottoreissa ja niihin liittyvissä järjestelmissä
merenkulun markkinoilla sekä nesteytetyn maakaasun (LNG) keskisuuren
infrastruktuurin kehityksessä. Tavoittelemme myös kasvua ympäristöratkaisuissa,
kuten rikkipesureissa ja painolastiveden käsittelyjärjestelmissä. Vahvuuksiamme ovat
teknologinen johtajuus, integroitu tuote- ja huoltotarjoama, läheiset ja pitkäaikaiset
asiakassuhteet sekä ylivertainen maailmanlaajuinen kattavuus. Etsimme jatkuvasti tapoja
ylläpitää kustannustehokkuutta ja korkeaa laatua tuotanto- ja toimitusketjun ohjauksella.
Tämä tapahtuu usein yhteistyössä johtavien teollisuuspartnerien kanssa tärkeimmillä
kasvumarkkinoilla. Vahva keskittyminen T&K-toimintoihin auttaa meitä pysymään alamme
teknologian ja innovoinnin edelläkävijänä. Aiomme hyötyä kasvumahdollisuuksista
loppumarkkinoillamme ja säilyttää samalla vakaan kannattavuuden.
SITOUTUMINEN KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN
Tavoitteenamme on täyttää osakkeenomistajien odotukset ja edistää yhteiskunnan
hyvinvointia. Tämä edellyttää, että yhtiön toiminta on tehokasta, kannattavaa ja
kilpailukykyistä. Hyvä taloudellinen tulos luo perustan muille kestävän kehityksen osaalueille – sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle. Päätavoitteenamme on toimittaa
voimaratkaisuja, joiden hyötysuhde on korkea ja ympäristökuormitus vähäinen. Pyrimme
jatkuvasti parantamaan tuotteidemme ja palvelujemme ympäristösuorituskykyä sekä
säilyttämään teknologiajohtajuutemme hyödyntämällä uutta tekniikkaa ja tekemällä
yhteistyötä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Näin autamme osaltamme
asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa saavuttamaan tiukentuvat kansainväliset
ympäristövaatimukset ja -suositukset.
Wärtsilä toimii hyvänä yrityskansalaisena kaikkialla missä yhtiö toimii. Olemme
vastuullinen työnantaja ja pyrimme tarjoamaan henkilöstölle mielenkiintoisen ja
innostavan työpaikan, jossa vallitsevat avoimuus, toisten kunnioitus, luottamus, tasaarvo sekä mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen. Toimitusketjun hallinta ja
kehittäminen ovat olennainen osa toimintaamme.
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POWER PLANTS
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4ÅJMZUÅNNFKPIUBWBOBTFNBNNFSBTLBTÕMKZKB
monipolttoainevoimalaitoksissa vahvistamalla

Tavoitteemme on, että meidät tunnetaan

arvolupaustamme sekä kehittämällä valikoituja

kansainvälisesti johtavana nestemäisiä

kohdemarkkinoita aktiivisesti ja vaikuttamalla niihin

polttoaineita ja kaasua käyttävien voimalaitosten
toimittajana. Edistämme Smart Power Generation
-konseptin käyttöä yhä dynaamisemmiksi ja
ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla globaaleilla

r ,BTWBNNFWPJNBLLBBTUJTVVSUFOLBBTVWPJNBMBJtosten markkinoilla valtaamalla markkinaosuuksia
polttoturbiineilta
r ,BTWBNNFVVTJVUVWJBQPMUUPBJOFJUBLÅZUUÅWJFO

energiamarkkinoilla ympäristön kannalta

voimaloiden markkinoilla tarjoamalla mahdollisuuden

kestävämpien, edullisempien ja luotettavampien

käyttää useita eri polttoaineita

voimantuotantojärjestelmien mahdollistamiseksi.

r ,BTWBNNFFSJLPJTTPWFMMVTUFOmZEJOWPJNBMPJEFO
varavoimantuotannon, sähkön ja lämmön yhteistuotannon, öljy- ja kaasuteollisuuden ja LNG-infraTUSVLUVVSJTPWFMMVTUFOmNBSLLJOPJMMBWBMJLPJEVJTTB
asiakassegmenteissä arvolupauksemme avulla

SHIP POWER
Strateginen tavoitteemme on olla johtava
innovatiivisten tuotteiden ja integroitujen
ratkaisujen toimittaja sekä meri- että öljy- ja

r 7BLJJOOVUBNNFTFMLFÅOKPIUBWBOBTFNBO
kaasukäyttöisiin aluksiin, ympäristömääräysten
noudattamiseen ja hyötysuhteen optimointiin
liittyvissä ratkaisuissa
r ,FIJUÅNNFFEFMMFFOKPIUBWBBBTFNBBNNFMBJWBO-

kaasuteollisuudelle. Tavoitteen saavuttamiseksi

rakennusteollisuuden järjestelmäintegraattorina

hyödynnämme syvällistä asiakkaiden tarpeiden

r 5BSKPBNNFLJMQBJMVLZLZJTJÅUVPUUFJUBNFSJTFLÅ

ymmärtämistämme.

öljy- ja kaasuteollisuuden kasvaviin tarpeisiin
r )BFNNFMJTÅÅLBTWVBIZÕEZOUÅNÅMMÅLZLZÅNNF
tarjota asiakkaillemme tehokkaimmat elinkaariratkaisut

SERVICES
Asiakkaamme pitävät Wärtsilää kilpailukykyisenä
ja luotettuna huoltokumppanina, jonka kanssa on
helppo asioida.

r ,FTLJUZNNFBTJBLBTUBSQFJTJJOKBLFIJUÅNNF
jatkuvasti tarjontaamme lisäarvoa tuovien
tuotteiden kautta
r 5VFNNFBTJBLLBJUBNNFQBJLBMMJTFTUJPTBBWBO
globaalin kenttähuoltopalveluverkostomme avulla
r 5VFNNFBTJBLLBJUBNNFIFJEÅOQJFOFOUÅFTTÅÅO
ympäristöjalanjälkeään ja edistämme
asiakaslähtöistä laatukulttuuria ja turvallisia
työmenetelmiä

5

Toimintaympäristö
Tuemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti yli
200 toimipisteessä lähes 70 maassa eri puolilla
maailmaa.

AMERIKKA
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38%

Liikevaihto
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0.5%
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Liikevaihto

Laitekanta

18.700 4,7 MILJARDIA EUROA 182.000 MW
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henkilöstöstä

YLEISET KYSYNTÄTEKIJÄT JA VAHVUUDET
POWER PLANTS
Voimalakapasiteetin kysyntä riippuu ensisijaisesti
väestönkasvusta ja talouden kehityksestä.
Sähkönkulutuksen kasvaessa lisääntyy sekä uusien
voimaloiden että vanhaa kapasiteettia korvaavien
laitosten tarve. Jatkossa teollistumisen ja elintason
kohoamisen odotetaan johtavan siihen, että kasvu
on vahvempaa OECD:n ulkopuolisissa maissa.
Kaasu- ja monipolttoainevoimalaitosten kysyntä

+ Ainutlaatuinen joustavuus sekä polttoaineissa että
operoinnissa

+ Energiatehokkuus ja päästömääräysten
noudattaminen

+ Kilpailukykyiset pääomakustannukset ja kyky
toimittaa kokonaisratkaisuja

+ Globaali huolto-organisaatio

kasvaa kehittyvillä markkinoilla kaasuverkostojen
rakentamisen myötä.

SHIP POWER
Laivanrakennus- ja merenkulkualan kysyntään
vaikuttavat pääasiassa maailmantalouden kehitys
ja sen vaikutus kauppaan ja kuljetuskapasiteetin
tarpeeseen. Korkeat polttoaineiden hinnat
vauhdittavat öljy- ja kaasuteollisuuden
kehitystä, ja merenkulkualalla ne lisäävät
tehokkaiden alusten kysyntää. Toinen tärkeä
tekijä on ympäristömääräyksistä johtuva kysyntä
ympäristöratkaisuille ja kaasun käytölle laivojen
polttoaineena.

+ Merenkulku- sekä öljy- ja kaasualan laajin
valikoima luotettavia ja suorituskykyisiä tuotteita
ja ratkaisuja, joiden tukena on alan vahvin
maailmanlaajuinen huoltoverkosto

+ Ylivoimaiset referenssit monipolttoaineteknologiaamme sekä kaasujärjestelmiämme
hyödyntävien kaasukäyttöisten alusten
toimittamisesta

+ Kattavin valikoima vaihtoehtoja asiakkaiden
polttoainejoustavuutta, suorituskykyä ja
ympäristövaatimuksia koskeviin tarpeisiin
vastaamiseksi

+ Vahva läsnäolo kaikilla tärkeimmillä segmenteillä

SERVICES
Huoltotoiminnan tärkein kysyntätekijä on
käytössä olevan laitekannan suuruus ja kehitys.
Elinkaariratkaisujen tarpeeseen vaikuttavat
ympäristömääräysten muutokset, turvallisuuden
parantaminen sekä muun muassa eri polttoaineiden

+ Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja asiakkaiden
tarpeiden syvällinen ymmärtäminen

+ Laitteiden koko elinkaaren kattava tarjonta

kustannusten ja saatavuuden vaihtelut. Huollon

+ Toimialan laajin palvelutarjonta

ja hallinnon ulkoistaminen on nykyisin merkittävä

+ Globaali palveluverkosto

trendi voimalaitosten huoltomarkkinoilla. Tämän
tekijän merkitys saattaa kasvaa tulevaisuudessa
myös merenkulun markkinoilla.
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POWER PLANTS

Ratkaisu joustavuustarpeisiin
Wärtsilä sai helmikuussa tilauksen Portland General
Electric -sähköyhtiöltä (PGE) 220 MW:n voimalaitoksen
rakentamisesta Clatskanien lähelle Yhdysvaltain Oregonin
osavaltiossa. Tilaukseen sisältyi 12 maakaasukäyttöistä
Wärtsilä 50SG -moottoria ja niiden apulaitteet.
Portlandin alueen energiantarpeessa on melkoista

käyttäminen vaatii kulutuksen ennakointia

kausiluonteista vaihtelua. Kysyntähuippu ajoittuu

vuorokauden etukäteen. Kaasun tilaaja on

kylmille talvikuukausille, jolloin lämmitykseen kuluu

vastuussa kulutuspoikkeaman tasapainottamisesta.

energiaa. Päivittäiset kysyntähuiput osuvat lähes

Maanalaisen varaston sijainti lähellä voimalaitosta

poikkeuksetta aamuun ja iltapäivään.

oli yksi avaintekijöistä sijainnin valinnassa ja tämän

PGE on perinteisesti luottanut säätövoimantarpees-

teknologian lisäämisessä järjestelmäämme. Olemassa

saan vesivoimaan, mutta sen osuus tuotannosta

olevien kaasuputkien kapasiteetti on erittäin rajallinen,

pienenee jatkuvasti. Tuotantojärjestelmän kuormaa

joten PGE:n on syötettävä kaasua varastoon pienen

seuraavat toiminnot olivat aiemmin riippuvaisia

kuorman aikoina, jotta sitä on voimalan käytettävissä

Keski-Columbian vesivoimasopimuksista, mutta nyt

tarvittaessa.

yhä useammat tuottajista vaihtavat lyhytkestoisiin
sopimuksiin tai palvelevat vain omaa aluettaan.
Voimantuotantoinvestointisuunnitelma osoitti,

Kaasu oli siis luonnollinen valinta polttoaineeksi,
mutta valittavana oli vielä teknologia. Wärtsilän
järjestelmä tarjoaa kolme tärkeää etua, jotka PGE

että tarvitaan lisäpalvelukapasiteettia muun muassa

halusi kehittääkseen valikoimaansa:

kuormaa seuraavaan tuotantoon sekä säätövoiman,

t

taajuusohjatun ja nopean reservin tuotantoon.
Wärtsilän moottorit vastaavat kaikkiin näihin
tarpeisiin. Yhtiön ehdotus Port Westwardin yksikköä
varten täydentää PGE:n valikoimaa erinomaisesti.

LVPSNJUVTIVJQQVKFOUBTBBNJOFOUBMWJKB
kesäkausina

t

LVPSNBOTFVSBOUBMÊQJWVPEFO

t

UVVMJWPJNBOUVPUBOOPOUBTBQBJOPUUBNJOFOMÊQJ
vuoden.

Nykyistä, perinteisempää voimantuotantoa ei ole
suunniteltu kapasiteetin nopeisiin ylös- ja alasajoihin

Wärtsilän 50SG-moottoreiden suurin etu järjestelmälle

sen kuormitusalueella. Tuulivoiman osuuden

on mahdollisuus noudattaa sitoutumista uusiutuvaan

lisääntyessä järjestelmässä PGE:n oli lisättävä juuri

energiaan, jonka kysyntä vain kasvaa. Ratkaisun

tällaisen sähköntuotannon kapasiteettia.

ansiosta PGE:n asiakkaat voivat tulevaisuudessa
hyötyä yhä vahvemmin uusiutuvaan energiaan

KAASUA HYVIN SAATAVILLA

painottuvasta tarjonnasta.

Maakaasun varastointi oli projektin onnistumisen
kannalta ratkaisevassa asemassa, sillä siirtoputkiston
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“Sisäinen analyysi osoitti, mitä joustava teknologia
merkitsee PGE:lle tulevaisuudessa.”
Rick Tetzloff, Projektipäällikkö, Portland General Electric Company

Power Plantsin tavoite on säilyttää
johtava asemamme raskasöljy- ja
monipolttoainevoimalaitoksissa sekä kasvaa
suurten kaasuvoimalaitosten markkinoilla.
Pääsemme tähän tavoitteeseen vahvistamalla
edelleen arvolupaustamme, johon sisältyy
taattu suorituskyky, korkea hyötysuhde ja
ainutlaatuinen joustavuus sekä polttoaineessa
että operoinnissa.

KESKEISTÄ
+ Joustava

käytettävyys

+ Energiatehokkuus
+ Ainutlaatuinen

polttoainejoustavuus
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SHIP POWER

Turvallisen kaasun aika alkoi
meriliikenteessä
M/S Viking Gracen neitsytmatka tammikuussa 2013 oli merkittävä
askel kohti maakaasun laajempaa käyttöä laivaliikenteessä. Alus
on ensimmäinen iso nesteytetyllä maakaasulla (LNG) käyvä
matkustaja-alus, ja siinä on useita ainutlaatuisia turvallisuutta
parantavia ja ympäristövaikutuksia pienentäviä ominaisuuksia.
Itämeri on maailman vilkkaimmin liikennöityjä merialuei-

ilmastointijärjestelmän kylmäaineen jäähdyttämiseen.

ta ja erityisen herkkä ympäristön likaantumiselle. Tästä

Reitin varren runsaan mökkiasutuksen häiriöt minimoi-

johtuen Itämerellä otetaan ensimmäisten joukossa käyt-

daan ja samalla matkustusmukavuus maksimoidaan

töön aiempaa tiukemmat rikin ja typen oksidien (SOx ja

Wärtsilän Compact Silencer -järjestelmällä, joka

NOx) päästörajoitukset. Tiukemmat SOx-rajat astuvat

vähentää moottorimelua erityisesti epämiellyttävillä

voimaan vuonna 2015 ja NOx-rajat pian sen jälkeen.

alataajuuksilla. Modernit viisilapaiset potkurit eliminoivat

M/S Viking Gracelle määräpäivillä ei ole merkitystä:

käytännössä kokonaan laivan aiheuttamat värinät.

se täyttää uudet vaatimukset jo nyt, vuosia ennen
niiden voimaantuloa. Päästöillä mitattuna se on

TURVALLISUUS ON YKKÖNEN

maailman ympäristöystävällisin iso matkustaja-alus.

Viking Grace -projektin keskeisimpiä vaatimuksia

Gracen SOx-päästöt ovat LNG-käytössä perinteisiin

oli kaasutekniikan turvallisuus. Lauttaliikenteen

dieselkäyttöisiin aluksiin verrattuna lähes olemattomat.

aikataulut ovat kireät, joten polttoainetäydennyksen

Myös hiukkaspäästöt ovat erittäin vähäiset, ja

pitää onnistua tunnin sisällä. Samalla laivasta pitää

NOx-päästöt 80% ja CO2-päästöt 20% dieselaluksia

saada ulos tuhansia matkustajia ja satoja autoja ja

pienempiä.

uudet tilalle. Kaikki turvallisuuteen vaikuttavat tekijät

”Toivomme ja uskomme, että tämä alus on vahva

kaksiseinämäisistä putkistoista ja konehuoneen

signaali koko alalle”, sanoo Viking Linen projektipääl-

järjestelyistä aina LNG-tankkien sijaintiin piti suunnitella

likkö Kari Granberg. Uutta turvallisen kaasun aikaa

todella huolellisesti.

edustavaa alusta on käynyt vesillelaskusta lähtien
katsomassa joukoittain laivainsinöörejä eri puolilta
maailmaa.
YMPÄRISTÖRATKAISUJA POLTTOAINETTA
PIDEMMÄLLE
Kaasun valinta polttoaineeksi ei ollut Viking Linen ainoa
ympäristöteko uutta alusta hankittaessa. Nesteytettyä
kaasua käytetään esimerkiksi kesälämpimällä laivan
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WÄRTSILÄN TOIMITUS
+ Pääkoneet:

neljä 8-sylinteristä,
monipolttoainetyyppistä Wärtsilä 50DF
rivimoottoria

+ Ohjauspotkurilaitteet:

kaksi 2.300 kW:n
keulapotkuria ja 1.500 kW:n peräpotkuri

+ Pääpotkurit:

kaksi ruostumattomasta
teräksestä rakennettua kiinteälapaista
potkuria

+ Kaikki

potkuriakselijohdot vannasputkien
tiivistejärjestelmineen

+ Maakaasun

varastointi- ja
jakelujärjestelmä LNGPac™

+ Umpirakenteinen

kaasuventtiiliyksikkö

(GVU-ED™)

M/S Viking Grace on ensimmäinen
iso nesteytetyllä maakaasulla käyvä
matkustaja-alus, ja siinä on useita
ainutlaatuisia turvallisuutta parantavia
ja ympäristövaikutuksia pienentäviä
ominaisuuksia.

”Näytimme yhdessä maailmalle,
että mikä tahansa laiva voi
kulkea kaasulla.”
Sören Karlsson, Johtaja, Gas Systems,
Ship Power, Wärtsilä
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SHIP POWER

Valtameriltä viherkäytävään
Vuoteen 2013 sattui useita hankkeita, jotka viittaavat siihen,
että nesteytetyn maakaasun (LNG) käytön käännekohta on
pian käsillä. Wärtsilä on jo varhain puoltanut LNG:n käyttöä
sekä merillä että maissa ja tarttuu nyt tilaisuuteen laajentaa
tarjontaansa uudelle alueelle: infrastruktuurikäyttöön.
LNG:stä on jo vuosia puhuttu tulevaisuuden

renkaan. Ensimmäinen projekti saatiin yllättävältä

polttoaineena. Laaja saatavuus ja merkittävät

taholta: voimalaitosliiketoiminnasta. Wärtsilän

ympäristöedut ovat aina puhuneet puolestaan,

kotikentällä Torniossa todetut energiatarpeet ovat

mutta laajamittaisen käyttöönoton ja merkittävien

oppikirjaesimerkki siitä, miten esimerkiksi teolliset

infrastruktuuri-investointien vaatimaa sitoutumista

käyttökohteet tarjoavat varmat ja kustannustehokkaat

teollisuuden ja poliittisten päättäjien taholta on saatu

perusteet LNG-infrastruktuurin rakentamiselle,

odottaa.

minkä kautta taas voidaan palvella muitakin

Pohjois-Amerikan liuskekaasu on yleinen

asiakassegmenttejä.

puheenaihe, ja joidenkin mukaan meneillään on
”kaasuvallankumous”. LNG on ilmaantunut otsikoihin

VIHREÄ KÄYTÄVÄ YMPÄRI MAAILMAA

ympäri maailmaa, ja julkisuudessa pohditaan yhä

Euroopassa ja Amerikan mantereilla työn alle saatu

yleisemmin, miten nämä kolme kirjainta mahtavat

LNG-infrastruktuuri onkin herättänyt selvästi Aasian

muuttaa geopoliittista status quota. Polttoaineiden

markkinoiden kiinnostusta. Selvin osoitus tästä

hinnat ovat laskeneet käyttöön saatujen uusien

on lokakuussa allekirjoitettu Kanadan ja Japanin

varantojen myötä, mutta haasteeksi nähdään edelleen

kahdenvälinen yhteistyösopimus öljy- ja LNG-kaupan

kuljetukset. Yksi ratkaisu on kaasun nesteyttäminen.

ja alan investointien stimuloimiseksi. Yhteinen

Wärtsilän vuonna 2012 tekemä Hamworthy-

nuotti on löytynyt, ja ilmoituksia uusista hankkeista

yrityskauppa, joka myös laajensi merkittävästi

vaikuttaa tulevan tihenevään tahtiin. Kaikesta päätellen

ympäristöratkaisujen tarjontaa, on asettanut yhtiön

tulevaisuus on nyt täällä.

ainutlaatuiseen asemaan, jossa se voi osaltaan avata
umpisolmua.
WÄRTSILÄN LIIKETOIMINNOT LYÖVÄT KÄTTÄ
TORNIOSSA
Keskeisiä edellytyksiä olivat Hamworthyn
asiantuntemus pienen mittakaavan nesteytys- ja uudelleenkaasutuslaitoksista, laaja kokemus kaasunkäsittelyratkaisuista sekä runsaat referenssit edellä mainittujen
ja lähiteknologioiden offshore- ja maasovelluksista.
Wärtsilä sai tätä kautta mahdollisuuden
takoa LNG:n toimitusketjuun tärkeän puuttuvan
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KESKEISTÄ
+ Merenkulku-

sekä öljy- ja
kaasualan laajin valikoima
luotettavia ja suorituskykyisiä
tuotteita ja ratkaisuja
joiden tukena on alan
vahvin maailmanlaajuinen
huoltoverkosto

+ Ylivoimaiset

referenssit
monipolttoaineteknologiaamme
sekä kaasujärjestelmiämme
hyödyntävien kaasukäyttöisten
alusten toimittamisesta

Ship Powerilla on erinomaiset edellytykset
kasvuun, jota tukee kaasun kasvava
kysyntä laivojen polttoaineena, uudet
ympäristömääräykset sekä polttoaineiden
hinnannoususta johtuva hyvän hyötysuhteen
omaavien alusten kasvava kysyntä.

“Hamworthyn osto vahvisti
osaamistamme LNG:n
käsittelyssä, mukaan lukien
nesteytys, uudelleenkaasutus ja
tekninen ydinosaaminen.”
Vesa Riihimäki, Power Plants -liiketoiminnan johtaja
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SERVICES

LNG – ainutlaatuinen mahdollisuus
Kaiken tarjolla olevan tiedon hahmottaminen voi toisinaan olla
haastavaa. Siksi haluammekin kertoa LNG-huoltosopimuksistamme
siten, että tärkeimmät asiat tulevat selkeästi esiin.
Tutustu mikä tavassamme palvella asiakkaitamme on

toainemoottoreiden ja muiden hybridiratkaisujen

erityistä, miksi nesteytetty maakaasu (LNG) on niin

yhteiskäyttö voi vähentää raskaan polttoöljyn tarpee-

tärkeässä asemassa sekä merenkulussa että voiman-

tonta polttamista ja pienentää sitä kautta merkittävästi

tuotannossa ja miten Wärtsilällä on ainutlaatuiset

päästöjä.

edellytykset hyödyntää tätä alan merkittävintä trendiä
pitkälle tulevaisuuteen.
MEILLÄ OSAAMINEN MUUTTUU TEOIKSI
Viking Grace on maailman ensimmäinen LNG:tä polttoaineenaan käyttävä matkustaja-alus. Maailmanluokan
teknisten ratkaisujen ja suunnittelun ansiosta Viking
Grace on myös maailman ympäristöystävällisin
matkustaja-alus.
Wärtsilän huoltosopimuksen piiriin kuuluvat aluksen
neljä Wärtsilä 50DF -monipolttoainepäämoottoria sekä

MAAILMA MUUTTUU

t ,BBTVOLVMVUVLTFOFOOBLPJEBBOLBTWBWBOZMJ
30% vuoteen 2035 mennessä
t 1JULÊOBJLBWÊMJOLBTWVBUVLFFMÊIJOOÊ
voimantuotanto
t $0 2-päästöt 60% pienemmät kuin hiilellä
t ,ZTZOUÊLBTWBBWBIWJNNJOLFIJUUZWJTTÊ0&$%O
ulkopuolisissa maissa
t ,BBTVWBSBOOPUTJKBJUTFWBUFSJBMVFJMMBLVJO
kuluttajat

Wärtsilän LNGPac-kaasujärjestelmä.
Tavoitteena on pidentää huoltoväliä, optimoida
varaosatoimitusten logistiikka sekä varmistaa paras
mahdollinen hyötysuhde ja polttoaineenkulutus. Näillä
toimilla tähdätään käyttökustannusten pienentämiseen.
YMPÄRISTÖMYÖTÄISYYDEN MERKITYS
Wärtsilä on toimittanut Eidesvik Offshore ASA:lle
useita aluksia kattavia huoltopalveluita jo vuodesta
2010. Eidesvik operoi tällä hetkellä 28:aa nykyaikaista
offshore-alusta, jotka toimivat huollossa, seismisessä
tutkimuksessa ja vedenalaisessa rakentamisessa.
Vuonna 2003 otimme käyttöön ensimmäisen LNG:tä
polttoaineenaan käyttävän huoltoaluksen, Viking
Energyn.
Eidesvik on vakuuttunut siitä, että monipolt-

14

Lue koko tarina: www.wartsilastories.com

“Kuten itsellämmekin,
Wärtsilällä on ehdottomasti
potentiaalia tulla tällä
yrityksen ydintoimintaan
kuuluvalla alueella vielä
merkittävämmäksi teknologiaja ratkaisutoimittajaksi.”
Jan Fredrik Meling,
Toimitusjohtaja, Eidesvik Offshore ASA

Wärtsilällä on vahva asema huoltomarkkinoilla.
Tarjoamme sekä energia- että merenkulkumarkkinoilla toimiville asiakkaillemme toimialan
kattavimman palveluvalikoiman ja laajimman
palveluverkoston. Services-liiketoiminnan koko
ja laajuus luovat perustan tulevalle kasvulle.

WÄRTSILÄN
HUOLTOVERKOSTO
+ 70

maata

+ 160

paikkakuntaa

+ 11.000

ammattilaista
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Kestävä kehitys
Kansainvälisesti johtavana merenkulun ja energiamarkkinoiden
voimaratkaisujen toimittajana Wärtsilällä on keskeinen rooli
kestävien ratkaisujen tarjoamisessa merenkulku- ja energiaaloille. Tuemme tuotteitamme maailmanlaajuisesti niiden koko
elinkaaren ajan.
KESTÄVÄ LÄHESTYMISTAPA LÄPI

Tutkimus- ja tuotekehityspanostus hyödyttää

TUOTTEIDEN JA RATKAISUJEN ELINKAAREN

sekä Wärtsilän asiakkaita että ympäristöä.

Tämä luo perustan kestävän kehityksen toiminnallemme,

Wärtsilä panostaa erityisesti tuotteidensa

jota tukee sitoumuksemme vastuulliseen liiketoimintaan.

ympäristövaikutuksia vähentävien teknologioiden

Sitoumuksemme kestävään kehitykseen ja vastuulliseen

kehittämiseen ja soveltamiseen. Asiakkaiden

liiketoimintaan perustuu missioomme, visioomme ja

tarpeiden täyttäminen, tuleviin vaatimuksiin

strategiaamme, jotka luovat perustan yhtiön toimintojen

vastaaminen ja alan kehityksen kärjessä pysyminen

ja tuotteiden kehittämiselle yhdessä kestävän kehityksen

edellyttää Wärtsilän tuotekehitykseltä jatkuvaa

tavoitteidemme kanssa. Wärtsilän strategia rakentuu

innovatiivisuutta, määrätietoisuutta ja halua

kolmelle keskeiselle kasvualueelle: Smart Power

perehtyä uuteen tekniikkaan. Pyrimme kehittämään

Generation, kaasu polttoaineena ja ympäristöratkaisut,

ympäristömyötäisiä tuotteita ja ratkaisuja monin eri

jotka kaikki osaltaan tukevat entistä kestävämpää

tavoin, mm. parantamalla hyötysuhdetta, vähentämällä

tulevaisuutta energia- ja merenkulkualoilla.

kaasumaisia ja nestemäisiä päästöjä ja jätteiden

Vahvuutemme on teknologisessa johtajuudessa,
ja teknologia on siten keskeisessä asemassa myös

määrää, torjumalla melua sekä panostamalla jäte- ja
painolastivesien puhdistukseen. Wärtsilä varautuu

kestävän kehityksen toiminnassamme. Power Plants- ja

tuleviin vaatimuksiin kehittämällä niin primääristä kuin

Ship Power -liiketoiminnot keskittyvät kestävien

sekundääristä puhdistustekniikkaa sekä laajentamalla

ratkaisujen kehittämiseen ja tarjoamiseen omille

polttoainevalikoimaa.

toimialoilleen, kun taas Wärtsilä Servicesin keskeinen
tehtävä on tarjota tukea ratkaisuillemme sekä uusinta

WÄRTSILÄN KESTÄVÄN

teknologiaa käytössä oleviin laitoksiin päivitys- ja

KEHITYKSEN PAINOPISTEET

modernisointikokonaisuuksien kautta.

Wärtsilän kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan

Wärtsilä harjoittaa vastuullista liiketoimintaa ja odottaa
korkeaa eettistä sitoutumista myös liikekumppaneiltaan.

kuuluu kolme toisiinsa läheisesti liittyvää elementtiä:
talous, ympäristö ja sosiaalinen vastuu. Kestävän
kehityksen osalta Wärtsilän pääpainopisteet ovat

KESTÄVÄN INNOVOINNIN ARVO

seuraavat:

Tärkein tehtävämme kestävän kehityksen edis-

t 5BMPVTLBOOBUUBWVVT

tämisessä on toimittaa ympäristömyötäisiä ratkaisuja ja

t :NQÊSJTUÚZNQÊSJTUÚNZÚUÊJTFUUVPUUFFUKBQBMWFMVU

palveluita, joiden avulla asiakkaat pystyvät kehittämään

t 4PTJBBMJOFOWBTUVVWBTUVVMMJOFOMJJLFUPJNJOUB

omaa liiketoimintaansa kestävään suuntaan. Tämä
edellyttää meiltä jatkuvia investointeja teknologian

Kestävän kehityksen näkökulmasta Wärtsilälle merkit-

kehittämiseen ja yhä tehokkaampien ja ympäristö-

tävimmät ympäristökysymykset liittyvät tuotteisiin.

myötäisempien ratkaisujen löytämiseksi.
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WÄRTSILÄN YMPÄRISTÖMYÖTÄISTEN
RATKAISUJEN KESKEISIMPIÄ
OMINAISUUKSIA
+ Luotettavuus,

turvallisuus ja pitkä

käyttöikä
+ Päästöjä

vähentävät ratkaisut

+ Raskaalle

polttoöljylle vaihtoehtoiset
polttoaineet

+ Polttoaineiden

joustava käyttö

+ Maksimaalisen

hyötysuhteen ja
alhaisimmat elinkaarikustannukset
tarjoavat ratkaisut

+ Vedenkulutuksen

minimoivat ratkaisut

+ Alusten

suunnittelun ja käytön
optimointi
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN KOHOKOHTIA 2013
10 TAMMIKUUTA

13 TAMMIKUUTA

4 HELMIKUUTA

M/S Viking Grace, maailman suurin

Wärtsilä sai sopimuksen 220

LNG:tä käyttävä matkustaja-alus,

MW:n, maakaasua käyttävän

suoritti neitsytmatkansa. Aluksen

voimalaitoksen toimittamisesta

moottorit toimitti Wärtsilä.

Oregoniin Yhdysvaltoihin.

Q1
Q
1
Q3
Q3
.

Voimala tasapainottaa uusiutuvan
energiantuotannon nopeita
vaihteluita.
.

P-63, ensimmäinen
kaasukäyttöinen FPSO-alus,

jonka teho on yli 100 MWe, läpäisi
täydellä kuormituksella suoritetut
testit.

2 HEINÄKUUTA

10 HEINÄKUUTA

6 ELOKUUTA
Wärtsilä Brazil oli vuoden

2013 Great Place to Work® -

tutkimuksen mukaan 30 parhaan
työnantajan joukossa Rio de
Janeirossa Brasiliassa.

Wärtsilä ja CEVA Logistics palkittiin Lean & Green Star Award
2013 -tapahtumassa työstään
CO2-päästöjen pienentämiseksi
60% Wärtsilän varastotoiminnassa.
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Afrikan suurin pelkällä maakaasulla
toimiva voimala otettiin käyttöön
Sasolburgissa, Etelä-Afrikassa.

12 HUHTIKUUTA

6-9 TOUKOKUUTA

22 TOUKOKUUTA

Wärtsilän GasReformer-

Wärtsilä sai tilauksen Venäjän

teknologialle myönnettiin Offshore

suurimman kaasumoottorivoimalan

Technology -konferenssissa 2013

toimituksesta.

1 Q
Q2
3 Q4
Q
Spotlight-palkinto offshore-öljy- ja
-kaasuteollisuuden kustannusten
ja päästöjen alentamisesta.

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA myönsi Wärtsilä

34DF -monipolttoainemoottorille

sertifikaatin ympäristömääräysten
täyttämisestä.

10 LOKAKUUTA

29 LOKAKUUTA

16 JOULUKUUTA

Wärtsilän ensimmäinen,

Wärtsilän AQUARIUS®EC

Containership VII -alukseen

-painolastivesijärjestelmä sai IMO:n

asennettu suljetun

tyyppihyväksynnän.

kierron rikkipesuri sai

määräystenmukaisuussertifikaatin.

Wärtsilä Power Plantsin kaksi
teknistä selontekoa palkittiin

Power-Gen Asia 2013- ja Asian

Power Awards 2013 -tilaisuuksissa.
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TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA
KESKEISTÄ 2013
Maailmantalouden jatkunut epävarmuus vaikutti
Wärtsilän vuoden 2013 kehitykseen.
Talouspoliittiset linjaukset globaalisti ja
kehittyvien markkinoiden valuuttakurssien
heilahtelut lykkäsivät asiakkaiden
päätöksentekoa voimantuotannon
markkinoilla. Merenkulun markkina-aktiviteetti
parani merkittävästi vuoden aikana.
Laivanrakennusteollisuudessa kilpailukykyiset
uudisrakentamisen hinnat ja uusien alusten
polttoainetehokkuus lisäsivät kiinnostusta
kauppalaivainvestointeihin. Lisäksi öljyn
hinnat tukivat offshore-alan toimintaa.
Huoltomarkkinoiden tasainen kehitys jatkui
voimalaitosten huoltopalvelujen hyvän kysynnän
ansiosta.

Tulos
MEUR

%

800

16

600

12

400

8

200

4

Liiketulos
Tulos ennen veroja
Liiketulos, %
Liiketulos ennen yritysostoihin
liittyviä aineettomien
hyödykkeiden poistoja, %

0

0
2009 2010 2011 2012 2013
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä.

Liikevaihto liiketoiminnoittain

t Wärtsilän koko vuoden liikevaihto laski 1%
4.654 miljoonaan euroon (4.725).
t Kannattavuus saavutti 11,2% liikevaihdosta.
Liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä
oli 520 miljoonaa euroa (517).
t Tulos/osake oli 1,98 euroa (1,72).
t Wärtsilän tilikauden tilauskertymä oli
yhteensä 4.872 miljoonaa euroa (4.940), 1%
matalampi edellisvuoteen verrattuna.
t Tilikauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli
4.426 miljoonaa euroa, laskua oli 1%.
t Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä
oli 1.292 miljoonaa euroa (1.515), laskua
oli 15% edellisvuoteen verrattuna.
Liikevaihto laski 3% 1.459 miljoonaan
euroon, mikä vastaa 31% Wärtsilän
kokonaisliikevaihdosta.
t Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä
kasvoi 14% 1.662 miljoonaan euroon (1.453).
Liikevaihto kasvoi 2% 1.325 miljoonaan
euroon, mikä vastaa 28% Wärtsilän
kokonaisliikevaihdosta.
t Services-liiketoiminnan tilauskertymä
laski 4% 1.885 miljoonaan euroon (1.961).
Liikevaihto laski 3% 1.842 miljoonaan
euroon, mikä vastaa 40% Wärtsilän
kokonaisliikevaihdosta.
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Services 40% (40)
Power Plants 31% (32)
Ship Power 28% (28)

Henkilöstö liiketoiminnoittain

Services 60% (62)
PowerTech 14% (21)
Ship Power 20% (12)
Power Plants 6% (5)

TALOUDELLISET TAVOITTEET
LIIKEVAIHTO

Kasvu yli suhdannesyklin

Tavoite
Tavoitteemme on kasvaa nopeammin kuin maailman
BKT.

Liikevaihto, MEUR

Kasvu, %

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Kehitys 2013
Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto laski 1% 4.654
miljoonaan euroon. Wärtsilän keskimääräinen vuotuinen
kasvu-% (CAGR) 2003−2013 oli 8%.
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Liikevaihto
Uudet yritysostot
Kasvu, %
(sis. yritysostot)

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Maailman nimellinen BKT:n kasvu 2003–2013 kesk. 6,8% Yhdysvaltain dollareissa (lähde: IMF).

LIIKEVOITTO

Kannattavuus (EBIT%)

Tavoite
Liikevoittotavoitteemme (EBIT%) on 14%
suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla tavoitteemme
on säilyttää yli 10%:n liikevoitto.
Kehitys 2013
Vuonna 2013 liikevoittomme oli 520 miljoonaa euroa, eli
11,2%.

MEUR

%

6 000

18

5 000

15
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12

3 000

9

2 000

6

1 000

3

Liikevaihto
Liiketulos, %
Liiketulos ennen yritysostoihin
liittyviä aineettomien
hyödykkeiden poistoja, %

0

0
2009 2010 2011 2012 2013
Luvut on esitetty ennen kertaluonteisia eriä.

Nettovelkaantumisaste

PÄÄOMARAKENNE
0,5

Tavoite
Tavoitteemme on, että velkaantumisasteemme
on alle 0,50.

0,4
0,3
0,2

Kehitys 2013
Vuonna 2013 velkaantumisasteemme oli 0,15.

0,1
0
-0,1
2009 2010 2011 2012 2013

Tulos/osake, osinko/osake

OSINKO

EUR
Osinko
Lisäosinko
Tulos/osake

2,50

Tavoite
Tavoitteemme on jakaa 50% osakekohtaisesta
tuloksesta osinkona.

2,00

Kehitys 2013
Hallitus esittää, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta
jaetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta, mikä vastaa
53% osakekohtaisesta tuloksesta

0,50

1,50
1,00

0,00
2009 2010 2011 2012 20131
1

Hallituksen ehdotus 2013.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA
MEUR
Liikevaihto
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista

2013

%

4 654
187
19
85

100,0

Oikaistu
2012
4 725
-30
15
68
-2 527
-1 094
-139
-543
9

-2 696
-1 104
-123
-543
22
500

Osinkotuotot
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista

1
3
15
-17
-22
25

2
4
9
-22
-25
1

Tulos ennen veroja

507

453

-113

-109

Tilikauden tulos
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat
Määräysvallattomat omistajat

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa

22

393

10,7

483

Liiketulos

Tuloverot

%
100,0

8,5

344

391
3
393

339
5
344

1,98

1,72

10,2

7,3

LAAJA TULOSLASKELMA
MEUR
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä

2013

Oikaistu
2012

393

344

-9
-1
-10

-2
1
-1

-72

-14

1
-25

3
-1

-22
-2

9
9

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
Myytävissä olevat rahoitusvarat
arvonmuutokset
siirretty tuloslaskelmaan
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset
siirretty tuloslaskelmaan
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat rahoitusvarat
siirretty tuloslaskelmaan
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset
siirretty tuloslaskelmaan
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä

7
1
-107

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

-117

Tilikauden laaja tulos yhteensä
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat
Määräysvallattomat omistajat

6
-2
-2
1

276

344

275
2
276

339
5
344
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KONSERNIN TASE
VARAT
MEUR
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Korolliset sijoitukset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Korolliset saamiset
Myyntisaamiset
Verosaamiset
Muut saamiset
Rahavarat

Varat yhteensä

%

Oikaistu
31.12.2012

%

37,2

942
317
456
14
90
44
1
112
24
2 000

39,7

1 367
1
1 146
33
339
388
3 274

62,8

1 322
1
1 128
27
334
225
3 036

60,3

5 209

100,0

5 036

100,0

31.12.2013

%

Oikaistu
31.12.2012

%

35,1

31.12.2013
914
321
434
15
103
15
1
128
5
1 935

OMA PÄÄOMA JA VELAT
MEUR
Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Muuntoerot
Arvonmuutosrahasto
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

336
61
-85
-13
-43
1 587
1 844

35,4

336
61
-12
21
-34
1 393
1 766

Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä

40
1 884

0,8
36,2

26
1 791

0,5
35,6

17,1

545
95
99
38
88
3
868

17,2

94
204
827
375
81
853
2 434

46,8

249
228
607
385
40
868
2 377

47,2

Velat yhteensä

3 325

63,8

3 245

64,4

Oma pääoma ja velat yhteensä

5 209

100,0

5 036

100,0

Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat
Laskennalliset verovelat
Eläkevelvoitteet
Varaukset
Saadut ennakot
Muut velat
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat
Varaukset
Saadut ennakot
Ostovelat
Verovelat
Muut velat

24

571
84
107
40
86
4
892

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
MEUR

2013

Oikaistu
2012

Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden tulos
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista
Tuloverot
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

393

344

123
19
-29
-22
113
598

139
31
-16
-9
109
598

Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
Käyttöpääoman muutos

-64
-88
211
60

-234
-6
-38
-278

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

658

320

Rahoituserät ja verot:
Korko- ja muut rahoitustuotot
Korko- ja muut rahoituskulut
Maksetut verot
Rahoituserät ja verot

23
-7
-97
-81

14
-71
-110
-167

Liiketoiminnan rahavirta

578

153

Investointien rahavirta:
Yrityshankinnat
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
Sijoitukset myytävissä oleviin rahoitusvaroihin
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit
Osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysosakkeiden myynti
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset
Saadut osingot
Investointien rahavirta
Rahavirta investointien jälkeen
Rahoituksen rahavirta:
Sijoitukset määräysvallattomilta omistajilta
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta

34
13
1
-79

-392
-7
-3
-111
12
23
3
2
2
-471

499

-318

-1
-4
-129
7

16
153
-157
-135
-202
-324

158
-92
4
69
-186
-47

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

176

-365

Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa

225
-13
388

592
-2
225

25

AVAINLUVUT
2013 Q4 / 2013 Q3 / 2013 Q2 / 2013 Q1 / 2013

MEUR
Liikevaihto
Power Plants
Ship Power
Services
Poistot ja alaskirjaukset
Liiketulos1
Liiketulos1, %
Tulos ennen veroja
Tulos/osake, EUR
Taseen loppusumma
Korolliset velat, brutto
Rahavarat
ROI %
Velkaantumisaste
Tilauskanta kauden lopussa
Tilauskertymä
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa
Henkilöstö, lukumäärä kauden lopussa
1
2

4 654
1 459
1 325
1 842
-123
520
11,2
507
1,98
5 211
276
388
21,2
0,15
4 426
4 872
7 055
18 663

1 533
468
425
507
-29
201
14,2
181
0,74
5 211
276
388
0,15
4 426
1 351
18 663

1 209
421
340
435
-30
138
11,4
126
0,48
5 030
581
254
0,31
4 568
1 097
18 776

1 152
369
315
465
-32
111
9,6
104
0,39
5 038
549
219
0,40
4 763
1 071
18 620

882
202
245
434
-32
70
8,0
96
0,37
4 990
668
205
0,42
4 998
1 352
18 674

Oikaistu
2012

20112

4 725
1 498
1 301
1 908
-139
517
10,9
453
1,72
5 036
794
225
20,4
0,32
4 492
4 940
6 454
18 887

4 209
1 365
1 022
1 816
-113
469
11,1
429
1,44
4 600
652
592
20,4
0,04
4 007
4 516
4 402
17 913

Luvut on esitetty ennen kertaluonteisia eriä.
Vertailukauden 2011 lukuja ei ole oikaistu uudistetun IAS 19-standardin mukaisiksi.

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
Tulos/osake (EPS)
Oma pääoma/osake
Osinko/osake
Osinko/tulos
Efektiivinen osinkotuotto
WRT1V
Hinta/voitto (P/E)
WRT1V
Hinta/osakekohtainen oma pääoma (P/BV)
WRT1V
Osakkeiden oikaistu lukumäärä
tilikauden lopussa
keskimäärin
1

EUR
EUR
EUR
%
%

2013

2012

2011

2010

2009

1,98
9,35
1,051
53,0

1,72
8,95
1,00
58,1

1,44
8,30
0,90
62,7

1,96
8,30
1,38
70,3

1,97
7,59
0,88
44,4

2,94

3,06

4,03

4,82

6,23

18,1

19,0

15,5

14,6

7,1

3,1

3,7

2,7

3,4

1,9

197 241
197 241

197 241
197 241

197 241
197 241

98 621
98 621

98 621
98 621

x 1 000

Hallituksen ehdotus.

Markkina-arvo

Osakevaihto/kk

MEUR

x 1 000

8 000

WRT1V, kuukauden keskiarvona
OMX Helsinki
OMXHCAP

6 000
5 000
4 000

Keskikurssi

30 000

60

25 000

50

20 000

40

15 000

30

10 000

20

1 000

5 000

10

0

0

3 000
2 000

2009
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2010

2011

2012

2013

0
2009

2010

2011

2012

2013

WRT1V
Keskikurssi, WRT1V

TUTUSTU MITEN MUUTAMAN SIEMENEN
ISTUTUS LUO PERUSTAN KASVULLE.
WWW.WARTSILAREPORTS.COM/FI-FI
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Puhelin 010 709 0000
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