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Tilauskertymä ja liikevaihto kasvoivatTilauskertymä ja liikevaihto kasvoivat

Keskeistä neljänneltä neljännekseltäKeskeistä neljänneltä neljännekseltä
• Tilauskertymä kasvoi 24% 1.874 milj. euroon (1.514)

• Liikevaihto kasvoi 6% 1.532 milj. euroon (1.441)

• Tilaus-laskutussuhde oli 1,22 (1,05)

• Vertailukelpoinen liiketulos laski 226 milj. euroon (241), mikä vastaa 14,7% liikevaihdosta (16,7)

Vertailukelpoinen liiketulos sisältää noin 70 milj. euron varauksen, jolla katetaan kahden ydinvoimalan

varavoimalaiteprojektin kustannusylitykset ja projektiviivästykset, sekä pumppuliiketoiminnan divestoinnista saatu 27

milj. euron myyntivoitto ja käynnissä oleviin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvän 21 milj. euron varauksen

vapauttaminen.

• Tulos/osake oli 0,25 euroa (0,28)

• Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 349 milj. euroon (276)

Keskeistä katsauskaudelta tammi–joulukuu 2018Keskeistä katsauskaudelta tammi–joulukuu 2018
• Tilauskertymä kasvoi 12% 6.307 milj. euroon (5.644)

• Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 21% 6.166 milj. euroon (5.100)

• Liikevaihto kasvoi 5% 5.174 milj. euroon (4.911)

• Tilaus-laskutussuhde oli 1,22 (1,15)

• Vertailukelpoinen liiketulos vakaat 577 milj. euroa (576), mikä vastaa 11,2% liikevaihdosta (11,7)

• Tulos/osake kasvoi 0,65 euroon (0,63)

• Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 470 milj. euroon (430)

• Osinkoehdotus 0,48 euroa osakkeelta (0,46)
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Wärtsilän näkymätWärtsilän näkymät
Vuonna 2019 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla. Liiketoiminnoittain

tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

• Vankka Wärtsilä Energy -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava

kysyntä kehittyvillä markkinoilla luovat tarpeen hajautetulle ja joustavalle energiakapasiteetille.

• Vankka Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa. Wärtsilän kysynnän näkymiä tukee kattava tuote- ja palveluvalikoima sekä

toiminnan ulottuminen laajalti eri segmenteille, mikä kompensoi alustilausten hidasta elpymistä.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2019 aikana 3.696 milj. euroa (3.207). Toimitusten odotetaan

keskittyvän vuoden jälkipuoliskolle.

Anchor

Jaakko Eskola, konsernijohtajaJaakko Eskola, konsernijohtaja
“Vuonna 2018 tilauskertymämme kehittyi positiivisesti merenkulkualan uudisrakentamisen ja huoltomarkkinoiden lisääntyneen

kysynnän ansiosta. Merenkulun markkinoilla ympäristökysymyksistä tuli keskeinen teema, sillä asiakkaat valmistautuvat vuonna

2020 voimaan tuleviin maailmanlaajuisiin IMO:n rikkipäästörajoituksiin. Tämä trendi lisäsi merkittävästi Wärtsilän rikkipesurien

kysyntää. Tilauskertymän kasvuun vaikuttivat myös aktiivisuus matkustajalaivamarkkinoilla sekä asiakkaidemme kiinnostus

pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan. Toisaalta Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli alempi kuin edellisenä vuonna,

mikä johtui pääasiassa asiakkaidemme hitaammasta päätöksenteosta. Kehittyvien markkinoiden pitkä kasvutrendi sekä siirtyminen

kohti uusiutuvien energialähteiden käytön mahdollistavaa joustavaa kapasiteettia tukevat kuitenkin edelleen kysyntää.
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Liikevaihto kehittyi kuluneena vuonna hyvin Marine Solutions- ja Energy Solutions -liiketoimintojen korkeampien volyymien ansiosta.

Vaikka Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden loppua kohden, nousi laitetoimitusten osuus merkittävästi konsernin

liikevaihdossa, mikä lisääntyneiden tutkimus-, kehitys- ja digitalisaatiokulujen lisäksi rasitti kannattavuutta. Pysyäksemme

kilpailukykyisenä vallitsevassa markkinaympäristössä, meidän on käynnistettävä toimenpiteitä asiakasarvon lisäämiseksi ja

kannattavan kasvun turvaamiseksi. Tämä edellyttää kohdennetun myynnin ja sopimuspohjaisen liiketoiminnan kehittämistä,

kustannusrakenteemme arviointia, sekä liiketoimintaportfolion optimointia.

Merenkulku- ja energiatoimialat ovat murroksessa lisääntyneiden data-yhteyksien, uusien liiketoimintamallien ja kestävään,

vähäpäästöiseen talouteen siirtymisen johdosta. Ottamalla johtavan roolin tässä murroksessa sitoudumme tukemaan

asiakkaidemme menestystä. Vuoden merkittäviä saavutuksia olivat uusiutuvien energialähteiden ja energiavarastojen integroinnin

uudet sovellukset, automatisoidun satamaan saapumisratkaisun testimenestys sekä projekti, jossa kehitetään

automaattinavigointia käyttävää satamahinaajaa. Transasin hankinta vahvisti entisestään älyratkaisujen tarjontaamme

merenkulkualalle, ja se on tärkeä lisä kehitystyöhömme. Lisäksi investointimme Smart Technology Hubin rakentamiseksi Vaasaan

nopeuttaa uusien asiakasratkaisujen kehitysvauhtia.

Aloitamme vuoden uudella organisaatiolla. Se muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, joihin sisältyvät sekä uudet laiteratkaisut

että elinkaarihuolto. Haluamme tällä rakenteella ensisijaisesti vastata paremmin asiakastarpeisiin koko elinkaaren ajan ja siten lisätä

tarjoamaamme arvoa. Tämä tukee etenemistämme kohti kannattavan kasvun tavoitettamme pitkällä aikavälillä. Vuonna 2019

odotamme markkinaolosuhteiden pysyvän samankaltaisina kuin viime vuonna. Merenkulkumarkkinoiden elpymisvauhdin arvioidaan

pysyvän hitaana, kun taas joustavan energiakapasiteetin tarve tukee kysynnän näkymiä energiamarkkinoilla. Kilpailuympäristö ja

geopoliittiset jännitteet ovat edelleen huolenaiheina. Tilauskanta tämän vuoden toimituksille on terveellä pohjalla. Toimitusten

odotetaan jälleen keskittyvän vuoden jälkipuoliskolle. Sunniteltujen tehostustoimien menetyksekäs läpivienti pysyvien säästöjen ja

asiakasarvon kasvun varmistamiseksi tulee olemaan keskeisessä asemassa kannattavuutemme kehityksessä vuonna 2019.”

Anchor

Avainluvut

MEURMEUR 10-12/201810-12/2018
OikaistuOikaistu

10-12/201710-12/2017 MuutosMuutos 1-12/20181-12/2018
OikaistuOikaistu

1-12/20171-12/2017 MuutosMuutos

Tilauskertymä 11 874874 1 514 24% 6 3076 307 5 644 12%

Tilauskanta kauden lopussa 6 1666 166 5 100 21%

Liikevaihto 11 532532 1 441 6% 5 1745 174 4 911 5%

Liiketulos¹ 206206 222 -7% 543543 538 1%

% liikevaihdosta 13,413,4 15,4 10,510,5 11,0

Vertailukelpoinen liiketulos 226226 241 -6% 577577 576 0%

% liikevaihdosta 14,714,7 16,7 11,211,2 11,7

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 237237 250 -5% 621621 612 1%

% liikevaihdosta 15,415,4 17,4 12,012,0 12,5

Tulos ennen veroja 194194 211 -8% 502502 491 2%

Tulos/osake, euroa 0,250,25 0,28 0,650,65 0,63

Liiketoiminnan rahavirta 349349 276 470470 430

Korolliset nettovelat kauden lopussa 333333 234

Bruttoinvestoinnit 306306 255

Nettovelkaantumisaste 0,140,14 0,10

¹Neljännen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 20 milj. euroa (19) rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyviä
kuluja. Katsauskaudella tammi-joulukuu 2018 rakennejärjestelyihin ja yrityshankintoihin liittyvät kulut olivat 35 milj. euroa (37).

Wärtsilä on 1.1.2018 alkaen soveltanut standardia IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista käyttäen täysin takautuvaa

menettelyä. Tämä tilinpäätöstiedote on julkaistu uuden standardin mukaisesti, ja vuoden 2017 vertailukaudet, mukaan lukien
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alkava tase, on oikaistu uuden standardin mukaisiksi. Wärtsilä on myös oikaissut Marine Solutions- ja Services-liiketoimintojen

luvut vuodelta 2017 tiettyjen huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen. Huoltotoimintojen siirrolla ei ole vaikutusta konsernin

totaalilukuihin.

Wärtsilän yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Wärtsilän osakkeiden kokonaismäärän

591.723.390:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Anchor

MarkkinakehitysMarkkinakehitys

Tasaista kehitystä huoltomarkkinoillaTasaista kehitystä huoltomarkkinoilla
Huoltomarkkinoiden aktiviteetti parani jonkin verran vuoden 2018 aikana, ja sitä tuki kysynnän kausiluonteinen nousu vuoden

loppua kohden. Merenkulun markkinoilla matkustajalaivasegmentti kehittyi myönteisesti, ja suuri kiinnostus ympäristöratkaisujen

jälkiasennusprojekteihin sekä kaasunkuljetusalussegmentin parantuneet huoltovolyymit tukivat aktiviteettia kauppalaivasegmentillä.

Öljy- ja kaasuteollisuudessa huollon kysyntä parani, vaikka offshore-markkinoiden olosuhteet pysyivät haastavina. Voimalaitoksiin

liittyvä huoltoaktiviteetti oli vakaata kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Voimantuotannon markkinat vakaat ja kiinnostus joustavaa kapasiteettiaVoimantuotannon markkinat vakaat ja kiinnostus joustavaa kapasiteettia
kohtaan jatkuukohtaan jatkuu
Kiinnostus joustavaa voimakapasiteettia kohtaan tuotannon ja varastointiratkaisujen muodossa kasvaa. Aurinko- ja tuulivoiman

hinnat laskevat yhä, ja perinteisen peruskuormakapasiteetin korvaamisesta uusiutuvalla energialla ja joustavuudella on tullut

taloudellisempaa. Sähkölaitokset pohtivat uusiutuvien energialähteiden integrointia tuotantoportfolioihinsa ja päivittävät pitkän

aikavälin investointisuunnitelmiaan tämän mukaisesti. Valuuttavaihtelut kehittyvillä markkinoilla, jotka ovat johtaneet hitaampaan

päätöksentekoon tietyissä maissa, helpottuivat vuoden loppua kohden. Samaan aikaan voimalaitosinvestointeja edesauttoi jatkuva

tarve talouskasvua tukevalle ja sähkön puutetta lievittävälle luotettavalle kapasiteetille.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asemaEnergy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Syyskuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana Wärtsilän markkinaosuus alle 500 MW:n markkinasegmentillä laski 13%:iin

(17). Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset pysyivät vakaana 20,8 GW:ssa

(20,7). Maailmanlaajuisiin tilauksiin sisältyvät kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset. Data on kerätty McCoy

Power -raportista.

Merenkulun markkinoilla asteittaista elpymistä ja ympäristöratkaisujenMerenkulun markkinoilla asteittaista elpymistä ja ympäristöratkaisujen
kysynnän vahvistumistakysynnän vahvistumista
Vuoden 2018 aikana rekisteröitiin 1.237 sopimusta uusien alusten rakentamisesta (1.037 poislukien raportointikauden jälkeen

rekisteröidyt tilaukset). Markkinatilanne nesteytetyn maakaasun kuljetusalusten segmentillä parani, sillä nouseva avistakurssi ja

trendi kohti ympäristömyötäisempiä polttoaineita vaikuttivat alustilauksiin. Konttilaiva- ja kuivalastialusinvestointeja rajoittivat osittain

korkeat polttoainekustannukset ja huoli maailmankaupan tariffeista. Tilausaktiviteetti oli vankkaa risteilyalussegmentillä, ja sitä tuki

tarve saada nykyaikaista kapasiteettia, jotta risteilymatkustajien odotettuun kasvuun pystytään vastaamaan. Investoinnit

lauttasegmentillä liittyivät pääosin aluskannan korvaamiseen. Öljyn hintavaihtelut loivat epävarmuutta offshore-teollisuudessa, ja

ylikapasiteetti rajoitti yhä uusiin aluksiin tehtäviä investointeja. Ympäristöaiheista muodostui vuoden aikana keskeinen merenkulun

teema, ja IMO 2020 -rikkisäännökset lisäsivät rikkipesuritilauksia.

Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna Etelä-Korea ja Kiina säilyttivät asemansa suurimpina laivanrakennusmaina

43%:n ja 32%:n osuuksillaan kaikista vahvistetuista sopimuksista. Japanin osuus maailmanlaajuisista sopimuksista oli 13% ja

Italian 3%.

Taloudellinen kehitysAnchor

WÄRTSILÄ OYJ ABP Tilinpäätöstiedote 2018 4



TilauskertymäTilauskertymä

Neljännen neljänneksen tilauskertymäNeljännen neljänneksen tilauskertymä
Wärtsilän neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 1.874 milj. euroa (1.514), kasvua oli 24% edellisvuoden vastaavaan jaksoon

verrattuna. Tilaus-laskutussuhde oli 1,22 (1,05).

Services-liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 24% 865 milj. euroon (696). Rikkipesurien jälkiasennusprojektien kysyntä jatkui.

Tämän lisäksi merenkulkumarkkinoilta saatuihin tilauksiin kuului norjalaisen Gardar AS:n omistamaan kalastusalukseen tilattu

Wärtsilä 31 -moottorin jälkiasennusprojekti, joka on ensimmäinen laatuaan ja jonka myötä saavutetaan merkittäviä typpioksidi- ja

polttoainesäästöjä. Wärtsilä allekirjoitti myös kolmivuotisen käyttö- ja kunnossapitosopimuksen neljänneksen aikana toimitettuun

130 MW:n voimalaitokseen Meksikoon.

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 18% 589 milj. euroon (501). Markkinat olivat aktiivisimmat Aasiassa ja

Amerikassa. Saatuihin tilauksiin kuului nesteytetyllä maakaasulla käyvä 378 MW:n voimalaitos El Salvadoriin sekä useita projekteja

Bangladeshiin ja Indonesiaan. Wärtsilä sai myös strategisesti merkittävän tilauksen Wärtsilä 31SG -moottoreita sisältävän 90 MW:n

lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalan toimittamisesta Saksaan.

Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli 419 milj. euroa (316), kasvua oli 33% edellisvuoden vastaavaan jaksoon

verrattuna. Tilausvire jatkui matkustajalaivasegmentillä, jonka osuus neljännen neljänneksen tilauskertymästä oli 31%.

Kaasunkuljetusalusten osuus oli 18% ja perinteisten kauppalaivojen 16%. Erikoisalusten osuus tilauskertymästä oli 19%, offshore-

segmentin 9% ja merivoimien 6%. Muiden tilausten osuus oli 1%.

Katsauskauden tilauskertymäKatsauskauden tilauskertymä
Katsauskaudella tammi-joulukuu 2018 Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 12% 6.307 milj. euroon (5.644). Tilaus-laskutussuhde oli

1,22 (1,15).

Services-liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 16% 3.086 milj. euroon (2.670) rikkipesurien jälkiasennusprojektien vahvan kysynnän

ja pitkäaikaisiin huoltosopimuksiin kohdistuneen jatkuvan kysynnän ansiosta. Merenkulkumarkkinoilla vuoden kohokohtiin kuului

170 milj. euron hybridirikkipesuri- ja jälkiasennushuoltotilaus merkittävältä eurooppalaiselta konttilaivayhtiöltä sekä

huoltosopimuksen pidentäminen Royal Caribbeanin kanssa vuoteen 2028 saakka. Tärkeisiin energiamarkkinoilla allekirjoitettuihin

sopimuksiin kuului 10-vuotinen huoltosopimus Papua-Uusi-Guineassa sijaitsevaan voimalaan sekä 10-vuotinen huoltoa ja käyttöä

koskeva neuvonantosopimus Hawaiian Electric Co:n kanssa.

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.511 milj. euroa (1.685), laskua oli 10% edellisvuoden vastaavaan jaksoon

verrattuna. Tilauksia kertyi aktiivisimmin Aasiassa ja toiseksi eniten Amerikassa. Kysyntä oli hyvää Indonesian kaltaisissa kasvavissa

talouksissa sekä Bangladeshissa, jossa hallitus edelleen pyrkii lisäämään sähköä saavien kotitalouksien määrää. Kehittyneillä

markkinoilla Wärtsilä sai merkittäviä tilauksia Australiaan ja Yhdysvaltoihin, joissa se pyrkii tukemaan uusiutuvan energian

lisäämistä. Wärtsilä sai vuoden aikana myös useita tilauksia energian varastointiohjelmistoista ja sähköverkon hallintaohjelmistoista.

Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 33% 1.710 milj. euroon (1.288). Suurilta risteily-yhtiöiltä saadut useat tilaukset

myötävaikuttivat vahvaan tilausaktiviteettiin matkustajalaivasegmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 30%. Lähestyvän IMO

2020 -säännösten vuoksi ympäristöratkaisujen kysyntä jatkui läpi koko vuoden. Rikkipesureita tilattiin huomattava määrä uusiin

aluksiin erityisesti kauppalaivasegmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 28%. Muihin merkittäviin kauppalaivasegmentin

tilauksiin kuuluivat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteiden) talteenottoteknologian, nesteytetyn maakaasun

käsittelyjärjestelmien ja apumoottoreiden toimittaminen kahteen uuteen sukkulatankkeriin, jotka rakennetaan singaporelaiselle AET

Tankersille, sekä ratkaisut TEEKAYlle rakennettaviin sukkulatankkereihin. Kaasunkuljetusalusten osuus tilauskertymästä oli 14%,

erikoisalusten 8%, merivoimien 8% ja offshoren 7%. Muiden tilausten osuus oli 5%.
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Tilauskertymä liiketoiminnoittain

MEURMEUR 10-12/201810-12/2018
OikaistuOikaistu

10-12/201710-12/2017 MuutosMuutos 1-12/20181-12/2018
OikaistuOikaistu

1-12/20171-12/2017 MuutosMuutos

Services 865865 696 24% 3 0863 086 2 670 16%

Energy Solutions 589589 501 18% 11 511511 1 685 -10%

Marine Solutions 419419 316 33% 11 710710 1 288 33%

Tilauskertymä yhteensä 1 8741 874 1 514 24% 66 307307 5 644 12%

Huoltotoimintojen sisäisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi vuoden 2017 neljännen neljänneksen luvuista 50 milj. euroa ja koko vuoden luvuista 190
milj. euroa siirrettiin Marine Solutions -liiketoiminnasta Services-liiketoimintaan.

Tilauskertymä Energy Solutions

MWMW 10-12/201810-12/2018 10-12/201710-12/2017 MuutosMuutos 1-12/20181-12/2018 1-12/20171-12/2017 MuutosMuutos

Öljy 178178 393 -55% 877877 1 838 -52%

Kaasu 813813 526 55% 1 9411 941 1 938 0%

Uusiutuvat -- - - 8787 - 100%

Tilauskertymä yhteensä 992992 920 8% 2 9052 905 3 775 -23%

Tilauskertymä yhteisyrityksissäTilauskertymä yhteisyrityksissä
Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel

Company Ltd:n, CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd:n ja CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co. Ltd:n tilauskertymä oli 156

milj. euroa (70) katsauskaudella tammi-joulukuu 2018. Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten

tuloksesta.

Anchor

TilauskantaTilauskanta
Katsauskauden lopussa tilauskanta oli 6.166 milj. euroa (5.100), kasvua oli 21%. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 1.878 milj.

euroa (1.220), kasvua oli 54% viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tämä johtui rikkipesurien jälkiasennusprojektien

lisääntyneestä kysynnästä sekä jatkuneesta kiinnostuksesta pitkäaikaisiin huoltosopimuksiin. Huoltosopimusten osalta vain tulevan

24 kuukauden odotettu liikevaihto sisällytetään Services-liiketoiminnan tilauskantaan. Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskanta

oli vakaat 1.871 milj. euroa (1.871), kun taas Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 20% 2.417 milj. euroon (2.009).
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Tilauskanta liiketoiminnoittain

MEURMEUR 31.12.201831.12.2018
OikaistuOikaistu

31.12.201731.12.2017 MuutosMuutos

Services 11 878878 1 220 54%

Energy Solutions 11 871871 1 871 0%

Marine Solutions 22 417417 2 009 20%

Tilauskanta yhteensä 66 166166 5 100 21%

Huoltotoimintojen sisäisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi 31.12.2017 päättyneen kauden luvuista 49 milj. euroa siirrettiin Marine Solutions -
liiketoiminnasta Services-liiketoimintaan.

Anchor

LiikevaihtoLiikevaihto
Wärtsilän neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 6% 1.532 milj. euroon (1.441) Services- ja Marine Solutions -liiketoimintojen

parantuneiden volyymien ansiosta. Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4% 737 milj. euroon (710). Valuuttakurssimuutokset

huomioiden Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5%. Energy Solutions -liiketoiminnan liikevaihto oli vakaat 431 milj. euroa

(425). Marine Solutions -liiketoiminnan liikevaihto oli 364 milj. euroa (305), kasvua oli 19% edellisvuoden vastaavaan neljännekseen

verrattuna.

Wärtsilän tammi-joulukuun 2018 liikevaihto oli 5.174 milj. euroa (4.911), kasvua oli edelliskauden vastaavaan jaksoon verrattuna

5%. Kasvu johtui pääosin laitetoimitusten korkeammista volyymeistä. Services-liiketoiminnan liikevaihto pysyi vakaana ja oli 2.426

milj. euroa (2.407). Valuuttakurssimuutokset huomioiden Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4%. Energy Solutions -

liiketoiminnan liikevaihto oli 1.517 milj. euroa (1.401), kasvua oli 8%. Marine Solutions -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12% 1.232

milj. euroon (1.104). Services-liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 47%, Energy Solutions -liiketoiminnan 29% ja Marine

Solutions -liiketoiminnan 24%.

Wärtsilän tammi-joulukuun 2018 liikevaihdosta noin 67% oli euromääräistä ja 21% Yhdysvaltain dollareissa. Loppuosa

liikevaihdosta jakautui useamman valuutan kesken.

Liikevaihto liiketoiminnoittain

MEURMEUR 10-12/201810-12/2018
OikaistuOikaistu

10-12/201710-12/2017 MuutosMuutos 1-12/20181-12/2018
OikaistuOikaistu

1-12/20171-12/2017 MuutosMuutos

Services 737737 710 4% 2 4262 426 2 407 1%

Energy Solutions 431431 425 1% 11 517517 1 401 8%

Marine Solutions 364364 305 19% 11 232232 1 104 12%

Liikevaihto yhteensä 11 532532 1 441 6% 55 174174 4 911 5%

Huoltotoimintojen sisäisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi vuoden 2017 neljännen neljänneksen luvuista 55 milj. euroa ja koko vuoden luvuista 177
milj. euroa siirrettiin Marine Solutions -liiketoiminnasta Services-liiketoimintaan.

Anchor
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Liiketoiminnan tulos ja kannattavuusLiiketoiminnan tulos ja kannattavuus
Neljännen neljänneksen liiketulos oli 206 milj. euroa (222), mikä vastaa 13,4% liikevaihdosta (15,4). Vertailukelpoinen liiketulos oli

226 milj. euroa (241) eli 14,7% liikevaihdosta (16,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 20 milj. euroa (18)

rakennejärjestelykuluja. Lisäksi vertailukauden vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 1 milj. euroa yrityshankintoihin liittyviä

kuluja. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 237 milj. euroa (250) eli 15,4% liikevaihdosta (17,4). Hankintamenojen allokointeihin

liittyvät poistot olivat 11 milj. euroa (10).

Katsauskauden tammi-joulukuu 2018 liiketulos oli 543 milj. euroa (538), mikä vastaa 10,5% liikevaihdosta (11,0). Laitetoimitukset

nousivat konsernin liikevaihdossa merkittävään rooliin, mikä lisääntyneiden tutkimus-, kehitys- ja digitalisaatiokulujen lisäksi rasitti

kannattavuutta. Vertailukelpoinen liiketulos oli 577 milj. euroa (576) eli 11,2% liikevaihdosta (11,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat

erät olivat 35 milj. euroa (37), joista 29 milj. euroa (36) liittyi rakennejärjestelyihin ja 6 milj. euroa (2) yrityshankinta- ja muihin kuluihin.

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 621 milj. euroa (612) eli 12,0% liikevaihdosta (12,5). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät

poistot olivat 43 milj. euroa (36).

Katsauskauden tuloslukuihin sisältyi noin 70 milj. euron varaus, jolla katetaan kahden ydinvoimalan varavoimalaiteprojektin

kustannusylitykset ja projektiviivästykset. Tarve ylimääräiselle varaukselle tunnistettiin, kun yhtiö kävi läpi ydinvoimaloihin liittyvät

projektinsa päätettyään lopettaa varavoimateknologian tarjoamisen ydinvoimalasegmentille. Negatiivista vaikutusta tulokseen

tasapainottaa osittain pumppuliiketoiminnan divestoinnista saatu 27 milj. euron myyntivoitto sekä käynnissä oleviin pitkän aikavälin

kannustinjärjestelmiin liittyvän 21 milj. euron varauksen vapauttaminen. Wärtsilän kurssikehitykseen sidotut pitkän aikavälin

kannustinjärjestelmät ovat kolmen vuoden pituisia ja niiden piirissä on noin 100 johtajaa.

Katsauskauden tammi-joulukuu 2018 rahoituserät olivat -40 milj. euroa (-47). Nettokorot olivat -7 milj. euroa (-8). Tulos ennen

veroja oli 502 milj. euroa (491). Verot olivat 116 milj. euroa (117), mikä vastaa 23,1%:n efektiivistä verokantaa (23,7). Tilikauden

tulos oli 386 milj. euroa (375). Osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,63) ja osakekohtainen oma pääoma 4,09 euroa (3,97).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 18,1% (18,5), ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 16,1% (16,0).

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

MEURMEUR 10-12/201810-12/2018
OikaistuOikaistu

10-12/201710-12/2017 1-12/20181-12/2018
OikaistuOikaistu

1-12/20171-12/2017

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 237237 250 621621 612

Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -11-11 -10 -43-43 -36

Vertailukelpoinen liiketulos 226226 241 577577 576

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -20-20 -19 -35-35 -37

Liiketulos 206206 222 543543 538

Anchor

Tase, rahoitus ja rahavirtaTase, rahoitus ja rahavirta
Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 349 milj. euroa (276). Tammi-joulukuun 2018 liiketoiminnan rahavirta

oli 470 milj. euroa (430). Katsauskauden lopussa nettokäyttöpääoma oli 581 milj. euroa (563), laskua oli 201 milj. euroa edellisen

neljänneksen loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä kauden lopussa oli 584 milj. euroa (522). Edellisen neljänneksen

lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 557 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 487 milj. euroa (379). Vahvistetut ja

käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat 640 milj. euroa (765).

Wärtsilällä oli joulukuun 2018 lopussa korollisia lainoja 823 milj. euroa (619). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12

kuukauden sisällä, olivat yhteensä 74 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 748 milj. euroa. Korollisen lainapääoman

nettomäärä oli 333 milj. euroa (234) ja nettovelkaantumisaste 0,14 (0,10).
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Konsernin maksuvalmius

MEURMEUR 31.12.201831.12.2018 31.12.201731.12.2017

Rahavarat 487487 379

Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 640640 765

Maksuvalmius 1 1271 127 1 144

% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 2222 23

Yritystodistukset vähennettynä -- -

Maksuvalmius pois lukien yritystodistukset 1 1271 127 1 144

% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 2222 23

Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 31.12.2018 oli 48 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 49 kuukautta.

Anchor

InvestoinnitInvestoinnit
Katsauskauden tammi-joulukuu 2018 aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät investoinnit olivat 110 milj. euroa (64).

Yritysosto- ja yhteisyritysinvestoinnit olivat yhteensä 196 milj. euroa (191). Katsauskauden poistot olivat 130 milj. euroa (134).

Vuoden 2019 tuotannollisten, logististen ja informaatioteknologisten investointien odotetaan olevan poistoja alemmalla tasolla.

Strateginen kehitysAnchor

StrategiaStrategia
Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Puhtaan ja joustavan energian kysyntä sekä

tehokkaiden ja turvallisten kuljetusjärjestelmien tarve vaikuttavat yhä enemmän asiakkaiden toimintaan. Tämä luo perustan

Wärtsilän Smart Marine- ja Smart Energy -visioille. Integroidun palvelu-, järjestelmä- ja tuotetarjonnan ansiosta, joka kattaa

asiakkaiden tarpeet koko elinkaaren ajan, Wärtsilä pystyy hyvin vastaamaan energiatehokkaiden ja innovatiivisten ratkaisujen

kysyntään. Wärtsilä panostaa laitteiden tuottavuuden optimointiin data-analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntämällä, mikä tukee myös

asiakkaiden liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa. Wärtsilän digitaalinen muutos vie myös yhteistyön ja osaamisen jakamisen

aivan uudelle tasolle, mikä lisää asiakkaan saamaa arvoa. Yhtiön kannattavaa kasvua koskevia tavoitteita tukee sen vahva asema

keskeisillä markkinoilla sekä ylivertainen maailmanlaajuinen huoltoverkosto.

Joustavan tuotannon ja toimitusketjun hallinnan avulla Wärtsilä etsii jatkuvasti uusia keinoja varmistaa ratkaisujensa laatu ja

kustannustehokkuus – usein yhteistyössä asiakkaiden ja alan johtavien yhteistyökumppanien kanssa. Panostamalla tutkimukseen,

tuotekehitykseen ja digitalisaatioon Wärtsilä luo tukevan perustan, joka turvaa ja vahvistaa yhtiön asemaa markkinalähtöisten

innovaatioiden johtavana kehittäjänä. Tällainen innovaatiokulttuuri sekä turvallisuuden, monimuotoisuuden ja korkeiden eettisten

periaatteiden painottaminen tuovat Wärtsilään ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä ja tekevät organisaatiosta erittäin

suorituskykyisen. Toiminnan erinomaisuus takaa, että Wärtsilän kanssa on helppo tehdä yhteistyötä. Se myös parantaa yhtiön

tehokkuutta ja tuottavuutta koko elinkaaren ajan.

Anchor

Yrityshankinnat ja -myynnitYrityshankinnat ja -myynnit
Helmikuussa Wärtsilä ilmoitti laajentavansa QuantiServ-huoltotarjontaansa hankkimalla Lock-n-Stitch Inc.:n, joka on

amerikkalainen valurautakorjauksiin erikoistunut tekniikan alan yritys. Yritysosto vahvistaa Wärtsilän huoltokokonaisuutta asiakkaille,

joiden käytössä on useiden valmistajien tuotteita. Wärtsilä saattoi myös päätökseen hollantilaisen, vedenalaisiin huolto-, tarkastus-

ja korjauspalveluihin erikoistuneen Trident BV:n hankinnan. Yrityskaupan myötä Wärtsilästä tulee johtava vedenalaisen huollon
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tarjoaja maailmanlaajuisesti. Wärtsilän vedenalaisen huollon kasvua tukee myös lokakuinen Burriel Navarro, S.L:n hankinta. Yritys

tekee vedenalaista huoltoa Espanjan pääsatamissa.

Maaliskuussa Wärtsilä ilmoitti hankkivansa Transasin, kansainvälisesti johtavan merenkulun navigointiratkaisujen toimittajan. Yritys

on markkinajohtaja myös merenkulun simulointi- ja koulutuspalveluissa, laivaliikenteen ohjauksessa, valvonnassa ja tukipalveluissa.

Yrityshankinta on merkittävä askel kohti Wärtsilän visiota merenkulun älykkäästä ekosysteemistä, jossa älykkäät alukset linkittyvät

älyteknologialla varustettuihin satamiin sekä niiden ulkopuolelle. Tämä hyödyttää toimialaa kolmella merkittävällä tavalla: resurssien

käyttö ja toiminnan tehokkuus maksimoidaan, ympäristövaikutukset ja -riskit minimoidaan sekä saavutetaan paras mahdollinen

turvallisuustaso. Yrityskaupan arvo oli 210 milj. euroa (yritysarvo), ja se saatiin päätökseen toukokuussa 2018.

Lokakuussa Wärtsilä myi pumppuliiketoimintansa pohjoismaiselle sijoitusyhtiölle Solix Groupille, jolla on toimipaikat

Kööpenhaminassa, Tanskassa ja Malmössä, Ruotsissa. Wärtsilä Pumps on kuulunut Wärtsilä Marine Solutions ‑organisaatioon

siitä asti, kun yhtiö osti Hamworthyn vuonna 2012. Pumppuliiketoiminnan myynti auttaa Wärtsilää keskittymään Smart Marine -

visioonsa.

Anchor

Strategiset toimenpiteet, yhteistyöt ja yhteisyrityksetStrategiset toimenpiteet, yhteistyöt ja yhteisyritykset
Tammikuussa Wärtsilä ja Schneider Electric allekirjoittivat datakeskusprojekteihin liittyvän yhteistyösopimuksen. Yhteistyön

tavoitteena on luoda innovatiivisia energiaoptimointiratkaisuja suuren kokoluokan eli vähintään 10 MW:n sähkökuorman

datakeskusprojekteihin. Wärtsilä toimittaa laitoksen voimantuotannon, kun taas Schneider Electric keskittyy energiajakelun

optimointiin.

Huhtikuussa Wärtsilä ilmoitti solmineensa Templar Executives -kyberturvallisuusyhtiön kanssa yhteistyösopimuksen, jonka mukaan

osapuolet perustavat kansainvälisen tason kyberakatemian Singaporeen. Akatemia tarjoaa erityisesti laivanomistajille ja

laivaoperaattoreille suunnattuja kursseja, joiden tavoitteena on tukea ja parantaa niiden kyberturvallisuutta. Wärtsilä solmi

kumppanuussopimuksen myös Maritime and Port Authority of Singaporen kanssa edistääkseen merenkulun innovaatioita,

tutkimusta ja kehitystä. Kumppanuus kattaa neljä eri osa-aluetta: digitaaliset kiihdyttämöt, kyberturvallisuuden ja aineellisen

turvallisuuden, älykkäät alukset ja satamatoiminnan.

Kesäkuussa Wärtsilä ja Hyundai Motor Group allekirjoittivat teknologisen ja kaupallisen yhteistyösopimuksen. Osapuolet

suunnittelevat, miten käytettyjä sähköisten kulkuneuvojen (EV) akkuja voidaan hyödyntää kasvavilla energian

varastointimarkkinoilla. Yhteistyön tavoitteena on kehittää energian varastointituotteita ja -alustoja, joiden avulla voidaan

maksimoida Hyundain käytettyjen EV-akkujen uudelleenkäyttö. Ratkaisujen kaupallistamisessa hyödynnetään Wärtsilän

maailmanlaajuista, 178 maata kattavaa asiakas- ja kanavaverkostoa.

Elokuussa Wärtsilä ilmoitti rakentavansa Vaasaan uuden Smart Technology Hub -tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskuksen.

Toimialallaan ainutlaatuinen keskus mahdollistaa meri-, öljy- ja kaasuteollisuuden ratkaisujen sekä uusien energiajärjestelmien

entistä ketterämmän ja tehokkaamman testauksen ja tuotekehityksen. Wärtsilä investoi keskuksen moderniin testaus- ja

tuotantoteknologiaan 83 milj. euroa. Suurin osa kustannuksista toteutuu vuonna 2020. Smart Technology Hubiin liittyvä

kokonaisinvestointi on noin 200 milj. euroa, joka koostuu toimisto- ja tehdasrakennuksista, logistiikasta sekä infrasta.

Marraskuussa Wärtsilä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Nebraska Public Power District allekirjoittivat

yhteisymmärryssopimuksen liiketoimintamallin tutkimisesta, jossa Wärtsilän generaattorit käyttävät vaihtoehtoisia polttoaineita.

Liiketoimintamallin tavoitteena on saavuttaa teknisesti ja kaupallisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu, joka mahdollistaa etenemisen

kohti teollisuusmittakaavan pilottiprojektia.

Joulukuussa Wärtsilä esitteli yhdessä Tiedon, St1:n, Fortumin ja Demos Helsingin kanssa aloitteen innovointiyhteisöstä, jossa

tavoitteena kiihdyttää maailmanlaajuisen energiasektorin muutosta kohti kestävämpää energiantuotantoa. Yhteisö muodostaa

areenan tutkimukselle, parannuksille, kokeiluille ja validoinnille. Lisäksi se tuo markkinoille uusia inovaatioita, jotka haastavat

nykyisiä energiajärjestelmäparadigmoja.

Anchor
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Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseerauksetTutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset
Wärtsilän tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät kulut olivat 165 milj. euroa (141) katsauskaudella tammi-joulukuu 2018, mikä

vastaa 3,2% liikevaihdosta (2,9). Tärkeimmät painopisteet olivat digitalisaatio, hyötysuhteen kehittäminen, polttoainejoustavuus ja

haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen.

Merenkulkumarkkinoilla Wärtsilä testasi vuoden aikana onnistuneesti ratkaisuja, jotka mahdollistavat automatisoidun saapumisen

satamaan. Testit toteutettiin norjalaisen laivaoperaattorin 83 metriä pitkällä Folgefonn-lautalla, ja ne huipentuivat autonomiseen

operaatioon, jossa koko reitti ajettiin keskeytyksettä. Ympäristöratkaisuihin liittyvään kehitykseen kuului Aquarius EC -

painolastivedenkäsittelyjärjestelmän saama tyyppihyväksyntä Yhdysvaltain rannikkovartiostolta. Myös Aquarius UV -

painolastivedenkäsittelyjärjestelmän testiprosessit saatettiin Yhdysvaltain rannikkovartioston edellyttämällä tavalla loppuun.

Lokakuussa Wärtsilä avasi uuden hybridikeskuksensa. Laitos edustaa innovatiivista konseptia, joka mahdollistaa Wärtsilä HY -

hybridivoimamoduulin jatkuvan kehittämisen ja käyttöönoton samalla, kun asiakkaat voivat kokea Wärtsilä HY:n hyödyt. Sitä

käytetään myös miehistön kouluttamiseen, ja se tarjoaa käytännön kokemusta teknikoille. Vuoden aikana lanseerattuihin tuotteisiin

kuului uusi Nacos Platinum solid state S-Band -tutkajärjestelmä sekä Wärtsilän ensimmäinen nopeakäyntinen moottori. Kompakti

Wärtsilä 14 -moottori on suunniteltu täyttämään rajallisen tilan ja painon vaatimukset, tuomaan alhaisemmat investoinnit,

täyttämään nykyiset ja tulevat maailmanlaajuiset päästömääräykset ja tarjoamaan asiakkaille parempaa hyötysuhdetta,

turvallisuutta ja ekologista kestävyyttä.

Kesäkuussa Wärtsilä lanseerasi energiamarkkinoille uuden aurinko-varastointi-hybridiratkaisun. Moottoreita, aurinkovoimaa ja

varastointia integroiva hybridiratkaisu Wärtsilä Hybrid Solar on ilmastoystävällinen ja lisää energiantuotannon luotettavuutta ja

tehokkuutta. Lisäksi se sopii energiantuottajan olemassa olevaan sähköverkkoinfrastruktuuriin. Hybridiratkaisun arvon

maksimoinnissa keskeisessä osassa on Wärtsilä-yhtiö Greensmith Energyn kehittämä GEMS-ohjelmisto ja hallinta-alusta.

Syyskuussa esiteltiin edistyksellinen modularisoitu energian varastointiratkaisu GridSolv, jonka suunnittelussa on huomioitu

maksimaalinen joustavuus ja käyttöönoton nopeus. Ratkaisuarkkitehtuuri tukee sekä suoraa käyttöä että hybridiratkaisuja, joissa

energiavarastointi on integroitu uusiutuvaan tai termiseen energiantuotantoon. Wärtsilän edistyksellisen

energianhallintaohjelmistoalustan GEMS 6:n viimeisin sukupolvi julkaistiin joulukuussa. GEMS on otettu käyttöön yli 70

sähköverkkomittakaavan järjestelmässä yhdeksässä maassa, ja se on integroitu useisiin lämmöntuotannon ja uusiutuvan

energiantuotannon laitteisiin sekä kuormaa ja sääennusteita koskeviin tietoihin.

Vuoden aikana Wärtsilä ja Templar Executive esittelivät kansainvälisen MCERT-alustan, joka tarjoaa kybertiedusteluun ja -

hyökkäyksiin liittyvää tukea koko merenkulun ekosysteemille. Se tarjoaa jäsenilleen kansainvälistä tiedusteluinformaatiota, neuvoja

ja tukea, kuten reaaliaikaista apua kyberhyökkäysten varalle sekä Security Reporting Portal -turvallisuusraportointiportaalin.

MCERTiä operoidaan Singaporeen vuoden aikana avatun Wärtsilä Acceleration Centren tiloista käsin.

Anchor

HenkilöstöHenkilöstö
Wärtsilän henkilöstömäärä oli joulukuun 2018 lopussa 19.294 (18.065). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-joulukuussa 2018

oli 18.899 (17.866). Henkilöstömäärän kasvu johtui pääosin Transas-yrityshankinnasta. Services-liiketoiminnassa työskenteli

11.322 (11.234) henkilöä, Energy Solutions -liiketoiminnassa 1.171 (1.038) ja Marine Solutions -liiketoiminnassa 5.995 (5.235).

Wärtsilän henkilöstöstä 20% (20) työskenteli Suomessa ja 40% (38) muualla Euroopassa. Koko henkilöstöstä 24% (27) työskenteli

Aasiassa, 11% (11) Amerikassa ja 4% (4) muissa maissa.

Anchor

Muutokset ylimmässä johdossaMuutokset ylimmässä johdossa
Katsauskaudella tammi-joulukuu 2018 Wärtsilä Oyj Abp:n johtokuntaan on tehty seuraavat nimitykset:

Marco Wirén (52), KTM, nimitettiin Energy Solutions -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Wärtsilä Oyj Abp:n johtokunnan jäseneksi

1.10.2018 alkaen. Uudessa tehtävässään hän vastaa Wärtsilän Energy Solutions -liiketoiminnasta globaalisti ja raportoi

konsernijohtaja Jaakko Eskolalle. Hänen edeltäjänsä Javier Cavada Camino siirtyi Wärtsilästä lontoolaisen energianvarastointiyhtiön

Highview Powerin toimitusjohtajaksi.
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Arjen Berends (50), MBA, nimitettiin Wärtsilä Oyj Abp:n talous- ja rahoitusjohtajaksi sekä Wärtsilä Oyj Abp:n johtokunnan jäseneksi

1.10.2018 alkaen. Hän raportoi konsernijohtaja Jaakko Eskolalle.

Wärtsilän uusi organisaatiorakenne astui voimaan 1.1.2019. Organisaatio on rakennettu kahden liiketoiminta-alueen ympärille,

jossa uusmyynti ja huolto yhdistyvät. Aiemmin Marine Solutions -liiketoiminnan johtajana toiminut Roger Holm nimitettiin vetämään

Wärtsilä Marine -liiketoimintaa ja Energy Solutions -liiketoiminnan johtajana toiminut Marco Wirén nimitettiin vetämään Wärtsilä

Energy -liiketoimintaa. Services-liiketoiminnan johtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toiminut Pierpaolo Barbone (61) siirtyi uusiin

tehtäviin Wärtsilän ulkopuolelle vuoden 2018 lopussa.

Anchor

Kestävä kehitysKestävä kehitys
Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja

päästöjä sekä auttaa asiakkaitaan varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot

keskittyvät jatkossakin kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja -ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global

Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita.

Henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat Wärtsilässä etusijalla. Maaliskuussa Wärtsilä järjesti neljännen maailmanlaajuisen

turvallisuuspäivänsä teemalla ‘On the Road’, jossa tavoitteena oli nostaa valveutuneisuutta riskeistä ja tukea työntekijöitä tekemään

matkustaessaan turvallisempia valintoja.

Kesäkuussa Wärtsilä lanseerasi uuden visionsa energiamarkkinoille – täysin uusiutuvaan energiaan perustuvan tulevaisuuden.

Uusiutuvan energiantuotannon maksimointi mahdollistaa kestävämmän ja modernimman energiajärjestelmän kehittämisen tuleville

sukupolville. Energiajärjestelmien integroimisen, joustavan voimantuotannon tarjonnan sekä varastointi- ja elinkaariratkaisuiden

ansiosta Wärtsilä johtaa tätä muutosta.

Syyskuussa Wärtsilä ilmoitti maailmanlaajuisesta ‘An Oceanic Awakening’ -aloitteesta, joka keskittyy maailman merenkulku- ja

energiateollisuuden muutokseen kohti yhtä äärimmäisen tehokasta, ekologista ja digitaalisesti linkittynyttä ekosysteemiä.

Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän kehityksen indekseihin, kuten Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), FTSE4Good

Index Series, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, MSCI ACWI ESG Leaders Index, OMX GES Sustainability Nordic

Index ja STOXX Global ESG Leaders Index.

Osakkeet ja yhtiökokousAnchor

Osakkeet ja osakkeenomistajatOsakkeet ja osakkeenomistajat
Tammi-joulukuun 2018 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 278.938.159 kappaletta, ja vaihdettujen

osakkeiden arvo oli 4.754 milj. euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten

Turquoisessa, BATS CXE:ssä ja BATS BXE:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä

226.474.065 kappaletta.
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Osakkeet Nasdaq Helsingissä

Osake- jaOsake- ja OsakevaihtoOsakevaihto

31.12.201831.12.2018 äänimäärääänimäärä 1-12/20181-12/2018

WRT1V 591 723 390 278 938 159

1.1. - 31.12.20181.1. - 31.12.2018 YlinYlin AlinAlin KeskikurssiKeskikurssi 11 PäätösPäätös

Osakekurssi 19,88 12,75 17,04 13,90

1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

31.12.201831.12.2018 31.12.201731.12.2017

Markkina-arvo, MEUR 8 222 10 375

Ulkomaalaisomistus, % 54,5 55,9

Liputusilmoitukset

Katsauskauden tammi-joulukuu 2018 aikana Wärtsilälle ilmoitettiin alla olevista omistusmuutoksista:

JulkaisupäiväJulkaisupäivä TapahtumapäiväTapahtumapäivä OsakkeenomistajaOsakkeenomistaja KynnysKynnys Suora omistus, %Suora omistus, % Kokonaisomistus, %Kokonaisomistus, %

26.2.2018 23.2.2018 BlackRock, Inc. Yli 10% 9,88 10,04

28.2.2018 27.2.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Alle 5% 4,85 6,10

2.3.2018 1.3.2018 BlackRock, Inc. Alle 10% 7,13 9,98

8.3.2018 6.3.2018 BlackRock, Inc. Yli 10% 6,64 10,01

9.3.2018 8.3.2018 BlackRock, Inc. Alle 10% 6,60 9,97

14.3.2018 13.3.2018 BlackRock, Inc. Yli 10% 6,69 10,04

19.3.2018 16.3.2018 BlackRock, Inc. Alle 10% 8,22 9,66

22.3.2018 21.3.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Yli 5% 5,07 6,03

6.9.2018 5.9.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Alle 5% 4,75 5,78

28.9.2018 27.9.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Yli 5% 5,03 5,14

2.10.2018 1.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Alle 5% 4,9999 5,11

3.10.2018 2.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Yli 5% 5,04 5,16

5.10.2018 4.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Alle 5% 4,99 5,11

8.10.2018 5.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Yli 5% 5,04 5,11

16.10.2018 12.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Alle 5% 4,98 5,04

18.10.2018 16.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Alle 5% - -

23.10.2018 19.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Yli 5% 4,98 5,01
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24.10.2018 22.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Yli 5% 5,005 5,029

25.10.2018 23.10.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Alle 5% - -

Anchor

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksetVarsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Wärtsilä Oyj Abp:n 8.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja

toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2017.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin

Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

OsingonjakoOsingonjako
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinkoa maksetaan 1,38 euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa

erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,69 euroa/osake maksettiin osakkeenomistajille 19.3.2018. Toinen erä jakautui päätetyn

maksuttoman osakeannin (osakesplit) mukaisesti yhden vanhan ja kahden uuden osakkeen kesken siten, että kullekin osakkeelle

maksettiin 0,23 euroa/osake. Osingon toinen erä maksettiin 27.9.2018.

Maksuttoman osakeannin myötä lisääntynyttä osakkeiden lukumäärää vastanneen osingon määrä oli 0,46 euroa osakkeelta.

Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista. Osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia

osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan kaksi uutta osaketta. Uusia osakkeita

annetaan 394.482.260 kappaletta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 12.3.2018.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseenValtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa

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

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme

vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.3.2017 antaman valtuutuksen omien osakkeiden

luovuttamisesta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

Hallitus voi valtuutusten perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta muutoinkin kuin siinä suhteessa,

jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita.

Hallituksen järjestäytyminenHallituksen järjestäytyminen
Wärtsilän hallitus valitsi puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Tom Johnstonen. Hallitus päätti perustaa

tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

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

Nimitysvaliokunta:Nimitysvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto.

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

Anchor
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Hallituksen voitonjakoehdotusHallituksen voitonjakoehdotus
Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,48 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat

1.037.972.039,58 euroa, josta tilikauden voitto on 308.072.530,42 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 591.723.390

kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2019

merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 18.3.2019.

Osingon toinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty

Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 18.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen

osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen

mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 20.9.2019 ja osingon maksupäivä 27.9.2019.

Vuosikertomus 2018, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla

www.wartsila.com ja osoitteesta www.wartsilareports.com viikolla 7.

NäkymätAnchor

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijätRiskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Services-liiketoiminnassa kysynnän kehitystä uhkaavat pääasiassa maailmantalouden hidas kasvu ja tiettyjen alueiden poliittinen

epävakaus. Valuutan heikentyminen tietyissä maissa saattaa vaikuttaa asiakkaiden ostovoimaan. Haastavat olosuhteet offshore-

markkinoilla ja perinteisessä kauppalaivasegmentissä aiheuttavat edelleen epävarmuutta.

Voimantuotannon markkinoilla hauras talouskasvu ja hidas päätöksenteko ovat yhä pääasialliset kysynnän kehitystä uhkaavat

riskit. Geopoliittiset jännitteet ja kansainvälisen kaupan esteiden seuraukset sekä merkittävät valuuttakurssimuutokset voivat johtaa

investointipäätösten lykkääntymiseen tietyissä maissa. Vallitsevan kilpailuympäristön aiheuttama hintapaine on yhä riski.

Maailmankaupan jännitteet ja makrotaloudellinen epävarmuus aiheuttavat yhä huolta merenkulun markkinoilla. Ylikapasiteetin ja

öljyn epävakaan hinnankehityksen vuoksi offshore-segmentti pysyy haastavana. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

merenkulkuteollisuuden on lisättävä toimia, jotka tähtäävät päästöjen vähentämiseen. Ympäristösäännösten täytäntöönpano ja

mahdolliset uudet säännökset luovat kuitenkin epävarmuutta. Tehokas kyberriskien hallinta on yhä tärkeämpää, sillä

kyberturvallisuudesta on tullut välttämätöntä useiden merenkulkuympäristön turvallisuus- ja suojausjärjestelmien käytölle ja

hallinnalle.

Wärtsilä painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kyber- ja fyysisten turvallisuusriskien hallinnointiin sisäisessä toiminnassaan ja

asiakastarjonnassaan. Yhtiön kyberturvallisuustiimi noudattaa toiminnassaan, hallinnossaan ja compliance-toiminnassaan

IEC62443- ja ISO 27k -protokollia. Toimintaan sisältyvät kyberturvallisuuden varmistaminen, riskien havaitseminen ja hallinta,

ohjelmistokehityksen turvallinen elinkaari, koulutus, päätelaitteiden suojaus ja verkon turvallisuus sekä kyberturvallisuuteen liittyvät

neuvontapalvelut. Wärtsilä on ottanut käyttöön tietojen säilyttämiseen, käsittelyyn ja käyttöön liittyviä menettelyjä, jotka ovat yleisen

tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisia. Näiden vaatimusten noudattamisessa on huomioitu myös kyberturvallisuus.

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

muassa 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.
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Wärtsilän näkymätWärtsilän näkymät
Vuonna 2019 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla. Liiketoiminnoittain

tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

• Vankka Wärtsilä Energy -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava

kysyntä kehittyvillä markkinoilla luovat tarpeen hajautetulle ja joustavalle energiakapasiteetille.

• Vankka Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa. Wärtsilän kysynnän näkymiä tukee kattava tuote- ja palveluvalikoima sekä

toiminnan ulottuminen laajalti eri segmenteille, mikä kompensoi alustilausten hidasta elpymistä.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2019 aikana 3.696 milj. euroa (3.207). Toimitusten odotetaan

keskittyvän toiselle vuosipuoliskolle.

Anchor

Katsauskauden jälkeiset tapahtumatKatsauskauden jälkeiset tapahtumat
Wärtsilä ilmoitti 30.1.2019 suunnitelmistaan mukauttaa toimintojaan ja resurssejaan kannattavuutensa ja kilpailukykynsä

turvaamiseksi tulevaisuudessa. Konserninlaajuinen ohjelma painottaa pitkän aikavälin säästöjä ja asiakasarvon lisäämistä.

Suunniteltuihin toimenpiteisiin sisältyy yhä kohdennetumpi myyntiprosessi, sopimuspohjaisen sekä ”as-a-service” liiketoimintamallin

kehittäminen, kustannusrakenteen tarkastelu, sekä liiketoimintojen tarjooman ja organisaation optimointi. Ohjelman ennakoidaan

johtavan noin 1.200 työpaikan vähentämiseen maailmanlaajuisesti. Vähennykset vaikuttavat henkilöstöön kaikissa liiketoiminnoissa

ja tukitoiminnoissa. Näillä toimilla Wärtsilä pyrkii saavuttamaan noin 100 milj. euron vuotuiset säästöt. Säästöt toteutuvat asteittain

vuoden 2019 toisella puoliskolla ja ne vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät

kustannukset ovat arviolta noin 75 milj. euroa.
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TaulukotAnchor

Wärtsilän tilinpäätöstiedote 2018Wärtsilän tilinpäätöstiedote 2018
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja

laskentamenetelmiä kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta alla mainittuja IFRS-standardimuutoksia. Kaikki luvut on

pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttöArvioiden 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-standardimuutoksetIFRS-standardimuutokset
Vuonna 2018 konserni otti käyttöön seuraavat IASB:n julkaisemat uudet tai muutetut standardit.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksistaIFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista ja standardiin liittyvät muutokset. Standardi sisältää viisivaiheisen mallin, jota

sovelletaan asiakassopimuksista saatavien myyntituottojen tulouttamiseen. IFRS 15 perustuu periaatteeseen, jonka mukaan

myyntituotto kirjataan, kun tavaran hallinta tai palvelu luovutetaan asiakkaalle. Standardin mukaisesti myyntituotto kirjataan

hallinnan luovutuksen perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana. Konserni soveltaa uutta standardia sen

voimaantulopäivästä lähtien täysin takautuvasti. Myyntituottoon liittyvät tiedot on esitetty uuden standardin mukaisina.

IFRS 15:n käyttöönotto johti muutoksiin pitkäaikaisten palvelu- ja huoltosopimusten sekä öljy- ja kaasuliiketoimintaan liittyvien

rakennushankkeiden myyntituottojen tuloutuksessa. Pitkäaikaisten palvelu- ja huoltosopimusten myyntituottojen tuloutus muuttui

tuotokseen perustuvasta menetelmästä (valmiusaste sopimuksessa määriteltyjen suoritettujen palveluiden perusteella) panokseen

perustuvaan menetelmään (valmiusaste syntyneiden menojen perusteella). Kaasuratkaisuihin liittyvissä rakennushankkeissa

myyntituoton tulouttamismenetelmä muuttui tuotokseen perustuvasta menetelmästä (valmiusaste työsuoritteiden perusteella)

panokseen perustuvaan menetelmään (valmiusaste syntyneiden menojen perusteella). Oikaisujen yhteenlaskettu vaikutus omaan

pääomaan oli -13 milj. euroa. Oikaisujen vaikutus vuoden 2017 tulos/osakkeeseen oli -0,04 euroa.

Koska IFRS 15:ä sovelletaan täysin takautuvasti, oikaisujen vaikutukset esitetään alla olevassa taulukossa myös tilikauden 2017

alkavien saldojen osalta:

Lyhennetty tase

Oikaistu Oikaistu

MEUR 1.1.2017 31.12.2017 31.12.2018

Pitkäaikaiset varatPitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 1 434 1 577 1 747

Aineelliset hyödykkeet 405 349 324

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 84 83 66

Muut sijoitukset 15 13 16

Laskennalliset verosaamiset 144 131 129

Muut saamiset 38 132 86

Pitkäaikaiset varat yhteensäPitkäaikaiset varat yhteensä 2 119 2 285 2 369

Lyhytaikaiset varatLyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 1 042 1 051 1 165

Muut saamiset 1 775 1 933 2 038

Rahavarat 472 379 487
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Lyhytaikaiset varat yhteensäLyhytaikaiset varat yhteensä 3 289 3 363 3 690

Varat yhteensäVarat yhteensä 5 408 5 648 6 059

Oma pääomaOma pääoma

Osakepääoma 336 336 336

Muu oma pääoma 1 936 2 016 2 082

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 272 2 352 2 418

Määräysvallattomien omistajien osuus 34 24 14

Oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä 2 305 2 376 2 432

Pitkäaikaiset velatPitkäaikaiset velat

Korolliset velat 520 517 748

Laskennalliset verovelat 93 102 99

Muut velat 270 270 245

Pitkäaikaiset velat yhteensäPitkäaikaiset velat yhteensä 884 889 1 092

Lyhytaikaiset velatLyhytaikaiset velat

Korolliset velat 108 102 74

Muut velat 2 111 2 281 2 461

Lyhytaikaiset velat yhteensäLyhytaikaiset velat yhteensä 2 219 2 383 2 535

Velat yhteensäVelat yhteensä 3 103 3 272 3 627

Oma pääoma ja velat yhteensäOma pääoma ja velat yhteensä 5 408 5 648 6 059

Muutokset standardiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksutIFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Clarification and Measurement of Sharebased Payment Transactions

(sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät eräiden osakeperusteisten

järjestelyjen kirjanpitokäsittelyä (käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset maksut, joihin liittyy suoritusehto, osakeperusteiset

maksut, joiden maksaminen on sidottu tulevaisuuden tapahtumiin, osakeperusteiset maksut, joista on vähennetty lähdevero sekä

osakeperusteisten maksujen muuttaminen käteisvaroina maksettavista omana pääomana maksettaviksi). Muutoksilla ei ole

vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Muutokset standardiin IFRS 4 VakuutussopimuksetIFRS 4 Vakuutussopimukset - Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts

(sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 9 Rahoitusinstrumenttien soveltaminen IFRS 4 standardin ohella.

Muutoksilla vastataan vakuutustoimialan huoleen IFRS 9:n soveltamisen aloittamisesta jo ennen vakuutussopimuksia koskevan

standardin soveltamista. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance ConsiderationIFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla

tilikausilla). Tulkinta selventää, miten transaktion toteutumispäivä määritetään sovellettaessa standardia IAS 21 Valuuttakurssien

muutosten vaikutukset. Ohjeistuksen tarkoitus on yhdenmukaistaa käytäntöjä. Tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Uuden ja uudistetun IFRS-normiston soveltaminenUuden ja uudistetun IFRS-normiston soveltaminen
Vuonna 2019 konserni soveltaa seuraavia uusia tai muutettuja IASB:n julkaisemia standardeja ja tulkintoja.

Uusi IFRS 16 VuokrasopimuksetIFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla): IFRS 16 koskee vuokrasopimusten

määritelmää, kirjaamista ja arvostamista sekä vuokrasopimuksiin liittyviä liitetietoja. Standardi korvaa IAS 17 Vuokrasopimuksia

koskevan standardin.
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IFRS 16 -standardi muuttaa vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyä edellyttämällä, että yhtiöt kirjaavat vuokrasopimussaamiset ja -

velat taseeseen, arvostaen tulevat vuokramaksut nykyarvoon, ja tekemällä näistä varoista poistoja sekä kirjaamalla

vuokrasopimusveloista korkoa tulosvaikutteisesti vuokrakauden aikana. Sopimuksen määrittely tällaiseksi vuokrasopimukseksi

riippuu siitä, onko asiakkaalla oikeus kontrolloida vuokraamansa hyödykkeen käyttöä sopimuksen voimassaoloajan ajan.

IFRS 16:n käyttöönotto johtaa siihen, että osa niistä vuokramaksuista, jotka tällä hetkellä kirjataan konsernin tuloslaskelman

liiketoiminnan muihin kuluihin, siirtyy poistoihin, ja koron osuus siirtyy rahoituskuluihin. Standardi vaikuttaa lähinnä konsernin

operatiivisten vuokrasopimusten kirjaamiseen kasvattaen tasetta ja johtaen joihinkin muutoksiin tunnusluvuissa. Konsernin

operatiiviset vuokrasitoumukset ovat tilinpäätöshetkellä 284 milj. euroa. Konsernin arvion mukaan pääomitettujen vuokravastuiden

nettonykyarvo on 212 milj. euroa seuraavan laskentatavan mukaan laskettuna:

MEUR

Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo 31.12.2018 284284

Muuttuvat vuokrat -23-23

Jäännösarvo -3-3

Lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskeviin vuokrasopimuksiin liittyvät kulut -15-15

Vielä alkamattomat vuokrasopimukset, joihin Wärtsilä on sitoutunut -3-3

Leasingvelan nimellisarvo 1.1.2019Leasingvelan nimellisarvo 1.1.2019 240240

Nykyarvo 212212

Konserni soveltaa kahta käytettävissä olevaa poikkeusta. Nämä liittyvät joko lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin, joiden vuokrakausi

on korkeintaan 12 kuukautta, tai vähäarvoisiin omaisuuseriin, jotka kirjataan kuluiksi muihin liiketoiminnan kuluihin. Konserni

soveltaa siirtymävaiheessa kumulatiivisen oikaisun lähestymistapaa.

IAS 28:n muutokset: Pitkäaikaiset osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä*IAS 28:n muutokset: Pitkäaikaiset osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä* (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla

tilikausilla). Muutokset selventävät, että IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia sovelletaan pitkäaikaisiin osuuksiin osakkuus- ja

yhteisyrityksissä, joihin ei sovelleta pääomaosuusmenetelmää. Muutoksilla ei tule olemaan vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IAS 19:n muutos: Järjestelyjen muutos, supistaminen tai velvoitteiden täyttäminen*IAS 19:n muutos: Järjestelyjen muutos, supistaminen tai velvoitteiden täyttäminen* (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen

alkavilla tilikausilla). Muutos selventää kirjanpitokäsittelyä, kun järjestelyjen muutos tai supistaminen tai velvoitteiden täyttäminen

tapahtuu raportointikauden aikana. Muutoksessa määritellään, että kun järjestelyjen muutos tai supistaminen tai velvoitteiden

täyttäminen tapahtuu vuotuisen raportointikauden aikana, yhtiön on käytettävä päivitettyjä oletuksia palvelukustannuksen ja

nettokoron määrittämiseksi. Tulkinnalla olisi vaikutusta konsernitilinpäätökseen järjestelyjen supistamisen tai velvoitteiden

täyttämisen tilanteissa.

Muutokset IFRS 9:ään: Ennen eräpäivää tapahtuvaa maksua koskevat ominaisuudet, joihin liittyy negatiivinen korvausIFRS 9:ään: Ennen eräpäivää tapahtuvaa maksua koskevat ominaisuudet, joihin liittyy negatiivinen korvaus
(sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Ennen eräpäivää tapahtuvaa maksua koskevat ominaisuudet, joihin liittyy

negatiivinen korvaus - muutokset muuttavat IFRS 9:n olemassa olevia irtisanomisoikeuksiin liittyviä vaatimuksia, jotta kyseiset erät

voidaan kirjata jaksotettuun hankintamenoon (tai liiketoimintamallista riippuen muiden laajan tuloksen erien kautta käypään arvoon)

myös negatiivisen korvauksen maksamisen tilanteessa. Ilman muutosta nämä rahoitusvarat olisi arvostettava tulosvaikutteisesti

käypään arvoon. Muutoksilla ei tule olemaan vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IFRIC 23 Epävarmat tuloveropositiotIFRIC 23 Epävarmat tuloveropositiot (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta koskee tuloverojen

kirjanpitokäsittelyä, kun verokohtelu sisältää epävarmuutta, joka vaikuttaa IAS 12:n soveltamiseen. Pääasiallinen kysymys koskee

sitä, hyväksyykö veroviranomainen konsernin valitseman verokohtelun. Tätä arvioitaessa oletus on, että veroviranomaisilla on

käytettävissään kaikki olennaiset tiedot esitetyn verokohtelun arviointia varten. Tulkinnalla ei tule olemaan merkittävää vaikutusta

konsernitilinpäätökseen.
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Vuotuiset parannukset IFRS 2015-2017 standardeihin*Vuotuiset parannukset IFRS 2015-2017 standardeihin*: Vuotuiset parannukset sisältävät pieniä muutoksia neljään

standardiin. Parannuksilla ei odoteta olevan vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Konserni ennakoi ottavansa käyttöön seuraavan uuden IASB:n julkaiseman standardin vuoden 2019 jälkeen.

IFRS 17 Vakuutussopimukset*IFRS 17 Vakuutussopimukset* (sovellettava 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). IFRS 17 koskee kaikentyyppisiä

vakuutussopimuksia (ensivakuutukset ja jälleenvakuutus) riippumatta vakuutuksenantajan tyypistä sekä tiettyjä takuita ja

rahoitusinstrumentteja, joissa on harkinnanvaraisia osallistumisominaisuuksia. Yleisenä tavoitteena on yhdenmukaistaa

vakuutussopimusten kirjanpitokäsittelyä. Konserni arvioi standardin vaikutuksia parhaillaan.

* Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 31.12.2018.

Huoltotoimintojen sisäinen siirtoHuoltotoimintojen sisäinen siirto
Wärtsilä on siirtänyt tiettyjä huoltotoimintoja Marine Solutions -liiketoiminnalta Services-liiketoimintaan 1.1.2018 alkaen.

Tarkoituksena on vahvistaa keskittymistä näiden toimintojen kehittämiseen. Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu siirron

mukaisiksi. Tämän seurauksena 177 milj. euroa liikevaihdosta, 190 milj. euroa tilauskertymästä ja 49 milj. euroa tilauskannasta on

siirretty Marine Solutions -liiketoiminnalta Services-liiketoimintaan tilikaudella 2017. Huoltotoimintojen siirrolla ei ole vaikutusta

konsernin totaalilukuihin.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.
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Anchor

Konsernin tuloslaskelma

OikaistuOikaistu OikaistuOikaistu

MEURMEUR 20182018 20172017
10–1210–12
/2018/2018

10–1210–12
/2017/2017

Liikevaihto 55 174174 4 911 11 532532 1 441

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 6464 28 -111-111 -66

Valmistus omaan käyttöön 1414 12 55 10

Liiketoiminnan muut tuotot 8080 60 5353 22

Materiaalit ja palvelut -2-2 852852 -2 561 -776-776 -684

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1-1 175175 -1 214 -273-273 -309

Poistot ja arvonalentumiset -130-130 -134 -37-37 -42

Liiketoiminnan muut kulut -648-648 -577 -190-190 -156

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 1313 13 33 6

LiiketulosLiiketulos 543543 538 206206 222

Rahoitustuotot 2424 12 1212 3

Rahoituskulut -65-65 -59 -24-24 -13

Tulos ennen verojaTulos ennen veroja 502502 491 194194 211

Tuloverot -116-116 -117 -41-41 -47

Tilikauden tulosTilikauden tulos 386386 375 153153 165

Jakautuminen:

emoyhtiön osakkeenomistajat 386386 375 152152 166

määräysvallattomat omistajat 11 -1 11 -2

386386 375 153153 165

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):

Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,650,65 0,63 0,250,25 0,28

Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
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Anchor

Laaja tuloslaskelma

OikaistuOikaistu OikaistuOikaistu

MEURMEUR 20182018 20172017
10–1210–12
/2018/2018

10–1210–12
/2017/2017

Tilikauden tulosTilikauden tulos 386386 375 153153 165

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 -3-3 7 -4-4 5

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensäErät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -4-4 7 -4-4 5

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

Muuntoerot

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus -23-23 -73 -22-22 -15

määräysvallattomien omistajien osuus -1-1 -2

osakkuus- ja yhteisyritysten osuus -1-1 -1 3

Rahavirran suojaukset -21-21 -1

arvonmuutokset -17-17 1

siirretty tuloslaskelmaan -8-8 36

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

Rahavirran suojaukset 66 -2

arvonmuutokset 33 -1

siirretty tuloslaskelmaan 22 -8

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensäErät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -45-45 -48 -37-37 -15

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeenTilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -48-48 -41 -41-41 -9

Tilikauden laaja tulos yhteensäTilikauden laaja tulos yhteensä 338338 334 112112 156

Laajan tuloksen jakautuminen:

emoyhtiön osakkeenomistajat 338338 337 111111 158

määräysvallattomat omistajat -3 11 -1

338338 334 112112 156
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Anchor

Konsernin tase

OikaistuOikaistu

MEURMEUR 31.12.201831.12.2018 31.12.201731.12.2017

VaratVarat

Pitkäaikaiset varatPitkäaikaiset varat

Liikearvo 11 355355 1 237

Aineettomat hyödykkeet 392392 339

Aineelliset hyödykkeet 324324 349

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 6666 83

Muut sijoitukset 1616 13

Korolliset sijoitukset 33 5

Laskennalliset verosaamiset 129129 131

Myyntisaamiset 4949 109

Muut saamiset 3434 18

Pitkäaikaiset varat yhteensäPitkäaikaiset varat yhteensä 22 369369 2 285

Lyhytaikaiset varatLyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 11 165165 1 051

Myyntisaamiset 11 222222 1 307

Verosaamiset 3131 53

Sopimukseen perustuvat varat 557557 351

Muut saamiset 228228 221

Rahavarat 487487 379

Lyhytaikaiset varat yhteensäLyhytaikaiset varat yhteensä 33 690690 3 363

Varat yhteensäVarat yhteensä 66 059059 5 648

Oma pääoma ja velatOma pääoma ja velat

Oma pääomaOma pääoma

Osakepääoma 336336 336

Ylikurssirahasto 6161 61

Muuntoerot -155-155 -132

Arvonmuutosrahasto -31-31 -10

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -39-39 -38

Kertyneet voittovarat 22 245245 2 135

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 22 418418 2 352

Määräysvallattomien omistajien osuus 1414 24

Oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä 22 432432 2 376
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VelatVelat

Pitkäaikaiset velatPitkäaikaiset velat

Korolliset velat 748748 517

Laskennalliset verovelat 9999 102

Eläkevelvoitteet 149149 154

Varaukset 5454 52

Sopimukseen perustuvat velat 4141 64

Muut velat 11 1

Pitkäaikaiset velat yhteensäPitkäaikaiset velat yhteensä 11 092092 889

Lyhytaikaiset velatLyhytaikaiset velat

Korolliset velat 7474 102

Varaukset 251251 209

Ostovelat 596596 539

Verovelat 8181 83

Sopimukseen perustuvat velat 888888 724

Muut velat 645645 726

Lyhytaikaiset velat yhteensäLyhytaikaiset velat yhteensä 22 535535 2 383

Velat yhteensäVelat yhteensä 33 627627 3 272

Oma pääoma ja velat yhteensäOma pääoma ja velat yhteensä 66 059059 5 648

Anchor

Konsernin rahavirtalaskelma

MEURMEUR 20182018 20172017
10–1210–12
/2018/2018

10–1210–12
/2017/2017

Liiketoiminnan rahavirta:Liiketoiminnan rahavirta:

Tilikauden tulos 386386 375 153153 165

Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset 130130 134 3737 42

Rahoitustuotot ja -kulut 3939 47 1212 10

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -26-26 -17 -22-22 -7

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -13-13 -13 -3-3 -6

Tuloverot 116116 117 4141 47

Muut oikaisut, joilla ei ole rahavirtavaikutusta -7-7 -7-7

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 625625 643 211211 251

Käyttöpääoman muutos:Käyttöpääoman muutos:

Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -22-22 -284 -103-103 -217

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -130-130 -27 9191 72

Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 117117 223 167167 207

Käyttöpääoman muutos -35-35 -87 155155 62
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Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja verojaLiiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 589589 555 366366 312

Rahoituserät ja verot:Rahoituserät ja verot:

Korkotuotot 66 1 22 2

Korkokulut -14-14 -6 -4-4 1

Muut rahoitustuotot ja -kulut -7-7 -2 -10-10 -3

Maksetut verot -104-104 -119 -5-5 -37

Rahoituserät ja verot -119-119 -126 -17-17 -36

Liiketoiminnan rahavirtaLiiketoiminnan rahavirta 470470 430 349349 276

Investointien rahavirta:Investointien rahavirta:

Yrityshankinnat -191-191 -191 11 -45

Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -1-1

Muut sijoitukset -3-3

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -110-110 -64 -49-49 -34

Osakepääoman alentaminen osakkuus- ja yhteisyrityksissä 1313

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 1111 17 22 13

Tytäryhtiöosakkeiden myynnit 4141 4141

Muiden investointien myynnit 2

Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset 11 1 1

Investointien rahavirtaInvestointien rahavirta -240-240 -235 -5-5 -66

Rahavirta investointien jälkeenRahavirta investointien jälkeen 230230 195 344344 211

Rahoituksen rahavirta:Rahoituksen rahavirta:

Pitkäaikaisten lainojen nostot 279279 90

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -84-84 -101 -26-26 -1

Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -4-4 2 -4-4

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -35-35 -5 -34-34 -109

Maksetut osingot -274-274 -264 -13-13 -14

Rahoituksen rahavirtaRahoituksen rahavirta -118-118 -278 -77-77 -125

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 112112 -83 267267 86

Rahavarat tilikauden alussa 379379 472 221221 292

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -5-5 -10 -2-2 2

Rahavarat tilikauden lopussa 487487 379 487487 379
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Anchor

Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-Määräys-
vallattomienvallattomien

omistajienomistajien
osuusosuus

OmaOma
pääomapääoma

yhteensäyhteensä

MEURMEUR
Osake-Osake-

pääomapääoma
Ylikurssi-Ylikurssi-

rahastorahasto
Muunto-Muunto-

eroterot

Arvon-Arvon-
muutos-muutos-
rahastorahasto

Etuuspoh-Etuuspoh-
jaisen net-jaisen net-

tovelantovelan
uu-uu-

delleen-delleen-
määrittä-määrittä-
misestämisestä
johtuvatjohtuvat

eräterät

KertyneetKertyneet
voitto-voitto-

varatvarat YhteensäYhteensä

Oma pääoma 31.12.2016Oma pääoma 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 2 288 34 2 321

Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti -3 -3 -3

Oikaisu IFRS 15:n mukaisesti -13 -13 -13

Oma pääoma 1.1.2017Oma pääoma 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 016 2 272 34 2 305

Muuntoerot -74 -74 -2 -76

Rahavirran suojaukset

siirretty tuloslaskelmaan, veroilla
vähennettynä 28 28 28

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 7 7 7

Laajan tuloksen erätLaajan tuloksen erät -74 28 7 -39 -2 -41

Tilikauden tulos 375 375 -1 374

Oikaistu tilikauden laaja tulos yhteensäOikaistu tilikauden laaja tulos yhteensä -74 28 7 376 336 -3 333

Liiketoimet omistajien kanssa

maksetut osingot -256 -256 -6 -263

Oma pääoma 31.12.2017Oma pääoma 31.12.2017 336 61 -132 -10 -38 2 135 2 352 24 2 376

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-Määräys-
vallattomienvallattomien

omistajienomistajien
osuusosuus

OmaOma
pääomapääoma

yhteensäyhteensä

MEURMEUR
Osake-Osake-

pääomapääoma
Ylikurssi-Ylikurssi-

rahastorahasto
Muunto-Muunto-

eroterot

Arvon-Arvon-
muutos-muutos-
rahastorahasto

Etuuspoh-Etuuspoh-
jaisen net-jaisen net-

tovelantovelan
uu-uu-

delleen-delleen-
määrittä-määrittä-
misestämisestä
johtuvatjohtuvat

eräterät

KertyneetKertyneet
voitto-voitto-

varatvarat YhteensäYhteensä

Oma pääoma 1.1.2018Oma pääoma 1.1.2018 336336 6161 -132-132 -10-10 -38-38 22 135135 22 352352 2424 22 376376

Muuntoerot -24-24 -24-24 -1-1 -25-25

Rahavirran suojaukset

käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -14-14 -14-14 -14-14

siirretty tuloslaskelmaan, veroilla
vähennettynä -6-6 -6-6 -6-6

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -3-3 -3-3 -3-3

Muut muutokset 33 -3-3

Laajan tuloksen erätLaajan tuloksen erät -24-24 -20-20 -1-1 -3-3 -47-47 -1-1 -48-48
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Tilikauden tulos 386386 386386 11 386386

Tilikauden laaja tulos yhteensäTilikauden laaja tulos yhteensä -24-24 -20-20 -1-1 383383 338338 338338

Liiketoimet omistajien kanssa

maksetut osingot -272-272 -272-272 -3-3 -275-275

määräysvallattomien omistajien sijoitukset
myydyissä tytäryhtiöissä -7-7 -7-7

Oma pääoma 31.12.2018Oma pääoma 31.12.2018 336336 6161 -155-155 -31-31 -39-39 22 245245 22 418418 1414 22 432432

Anchor

Yrityshankinnat

Transas-konserniTransas-konserni

Toukokuussa Wärtsilä hankki 100% Transasista, jonka pääkonttori sijaitsee Iso-Britanniassa. Transas on kansainvälisesti johtava merenkulun
navigointiratkaisujen toimittaja, jonka valikoima sisältää täydellisiä komentosiltaratkaisuja, digituotteita ja karttoja. Yritys on markkinajohtaja myös
merenkulun simulointi- ja koulutuspalveluissa, laivaliikenteen ohjauksessa, valvonnassa ja tukipalveluissa.

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

Alustava vastikeAlustava vastike MEURMEUR

Hankintameno 183183

KokonaishankintamenoKokonaishankintameno 183183

Yrityshankinnan alustava rahavirtavaikutusYrityshankinnan alustava rahavirtavaikutus MEURMEUR

Maksettu hankintahinta 183183

Hankitut rahavarat -12-12

Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensäYrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 171171

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkelläHankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkellä MEURMEUR

Aineettomat hyödykkeet 6666

Aineelliset hyödykkeet 22

Vaihto-omaisuus 88

Myyntisaamiset ja muut saamiset 5050

Laskennalliset verosaamiset 22

Rahavarat 1212

Varat yhteensäVarat yhteensä 140140

Varaukset 33

Korolliset velat 2929

Ostovelat ja muut velat 3939

Laskennallinen verovelka 1313

Varaukset ja velat yhteensäVaraukset ja velat yhteensä 8383
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Nettovarallisuus yhteensäNettovarallisuus yhteensä 5757

Alustava liikearvoAlustava liikearvo 113113

Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkellä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on
yhteensä 55 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 50 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon
ei sisälly merkittävää riskiä.

113 milj. euron alustava liikearvo heijastaa osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa digitaalisissa merenkulun ratkaisuissa ja palveluissa.
Yrityshankinnalla Wärtsilä ottaa merkittävän askeleen pyrkimyksessään kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Transas tukee myös
lupausta uudistaa alaa disruptiivisesti: luomalla ekosysteemin, jossa digiyhteydet läpäisevät koko toimitusketjun turvallisilla ja älykkäillä pilvipohjaisilla
sovelluksilla.

Vuonna 2018 konsernin tulokseen sisältyy yrityshankinnasta aiheutuvia kustannuksia 3 milj. euroa, jotka liittyvät ulkopuolisille maksettuihin
oikeudellisiin palkkioihin sekä yrityshankinnan kohteen tarkastamiseen (due diligence). Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa
liiketoiminnan muihin kuluihin.

Pro formaPro forma

Jos yrityshankinta olisi toteutunut 1.1.2018, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 5.213 milj. euroa. Hankinnan vaikutus
konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä
olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2018.

Muut yrityshankinnatMuut yrityshankinnat

Helmikuussa Wärtsilä hankki 100% Trident B.V:stä ja LOCK-N-STITCH Inc.:istä. Lokakuussa Wärtsilä hankki 100% Burriel Navarro, S.L:stä.

Trident B.V. on hollantilainen, veden alla tapahtuvaan laivojen huolto-, tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistunut yritys. Yrityshankinnan avulla
Wärtsilä pystyy rakentamaan omaa osaamistaan ja hyödyntämään palvelutuotteidensa synergioita vahvistaen näin markkina-asemaansa.

LOCK-N-STITCH Inc. on amerikkalainen tekniikan alan yritys, joks palvelee asiakkaita meri- ja energiasektoreilla sekä muilla aloilla. Yritys on
erikoistunut valurautakorjauksiin. Yrityshankinta vahvistaa Wärtsilän palveluportfoliota asiakkaille, joiden käytössä on useita tuotemerkkejä.

Burriel Navarro, S.L tekee veden alla tapahtuvaa huoltoa Espanjan keskeisissä satamissa. Yrityshankinta tukee Wärtsilän veden alla tapahtuvaan
huollon kasvua ja laajentaa yhtiön läsnäoloa Euroopan markkinoilla.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät maksetuista vastikkeista, yrityshankintojen rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle
hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.

Alustava vastikeAlustava vastike MEURMEUR

Hankintameno 2727

KokonaishankintamenoKokonaishankintameno 2727

Yrityshankintojen alustava rahavirtavaikutusYrityshankintojen alustava rahavirtavaikutus MEURMEUR

Maksettu hankintahinta 2323

Ehdollinen vastike 44

Hankitut rahavarat -1-1

Yrityshankintojen rahavirtavaikutus yhteensäYrityshankintojen rahavirtavaikutus yhteensä 2626
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Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkilläHankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkillä MEURMEUR

Aineettomat hyödykkeet 1010

Aineelliset hyödykkeet 22

Vaihto-omaisuus 11

Myyntisaamiset ja muut saamiset 66

Rahavarat 11

Varat yhteensäVarat yhteensä 1919

Ostovelat ja muut velat 44

Laskennallinen verovelka 33

Varaukset ja velat yhteensäVaraukset ja velat yhteensä 66

Nettovarallisuus yhteensäNettovarallisuus yhteensä 1313

Alustava liikearvoAlustava liikearvo 1313

Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkillä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä
10 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 6 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly
merkittävää riskiä.

13 milj. euron alustava liikearvo heijastaa vedenalaisten palvelujen osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa.

Vuonna 2018 konsernin tulokseen ei sisälly merkittäviä yrityshankinnoista aiheutuvia kustannuksia.

Pro formaPro forma

Jos yrityshankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2018, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 5.176 milj. euroa. Hankintojen vaikutus
konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivinä
olisivat samat, jos hankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2018.

Anchor

Yritysmyynnit

Pumppuliiketoiminnan myyntiPumppuliiketoiminnan myynti

31.10.2018 Wärtsilä myi pumppuliiketoimintansa pohjoismaiselle sijoitusyhtiölle Solix Groupille. Wärtsilä Pumps on kuulunut Wärtsilä Marine
Solutions ‑organisaatioon siitä asti, kun yhtiö osti Hamworthyn vuonna 2012. Pumppuliiketoiminnan liikevaihto oli noin 50 milj. euroa vuonna 2017.
Wärtsilä sai kaupasta 45 milj. euroa, jonka lisäksi konsernin taseeseen on kirjattu kauppahintasaatava 20 milj. euroa pitkäaikaisiin muihin saamisiin.
Liiketoiminnan myynnistä on kirjattu 27 milj. euron myyntivoitto liiketoimminnan muihin tuottoihin perustuen alustavaan myyntivoittolaskelmaan.

Muut myynnitMuut myynnit

20.10.2018 Wärtsilä myi enemmistöosuutensa Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd:stä. Kauppasumma ja kaupan vaikutus tilikauden tulokseen eivät
olleet merkittäviä.
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Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

OikaistuOikaistu

MEURMEUR 20182018 20172017

Eurooppa 11 485485 1 526

Aasia 11 867867 1 933

Amerikka 11 245245 1 132

Muut 577577 321

YhteensäYhteensä 55 174174 4 911

Anchor

Myyntituottojen jaottelu

Asiakassopimuksista johtuvia myyntituottoja kirjataan sekä ajan kuluessa että yhtenä ajankohtana seuraaviin tulotyyppeihin jaoteltuna.

Liikevaihto tulotyypeittäinLiikevaihto tulotyypeittäin

MEURMEUR 20182018 20172017

Tuotteet 11 145145 1 149

Tuotteet ja palvelut 557557 567

Projektit 22 992992 2 785

Pitkäaikaiset sopimukset 480480 410

YhteensäYhteensä 55 174174 4 911

Suoritevelvoitteiden täyttämisen ajoittuminenSuoritevelvoitteiden täyttämisen ajoittuminen

MEURMEUR 20182018 20172017

Yhtenä ajankohtana 33 740740 3 555

Ajan kuluessa 11 434434 1 356

YhteensäYhteensä 55 174174 4 911

Tuotemyynti pitää sisällään varaosien ja standardilaitteiden myynnin. Näiden kohdalla myyntituotot tuloutetaan yhtenä ajankohtana, kun tuotteiden
määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle, tyypillisesti tuotteiden toimitushetkellä.

Tuotteet ja palvelut -tulotyyppi pitää sisällään lyhytaikaisen kenttähuoltotyön, eli palvelun ja laitteen yhdistelmän toimituksen. Tuloutus tapahtuu
yhtenä ajankohtana, kun palvelu on suoritettu.

Projektit sisältävät lyhyt- ja pitkäaikaisia projekteja. Sopimusehdoista ja projektin kestosta riippuen tuloutus tapahtuu joko yhtenä ajankohtana tai
ajan kuluessa. Tuotot pitkäaikaisista projekteista, kuten pitkäaikaishankkeista, integroiduista ratkaisuista, laivan suunnitteluista ja
voimalaratkaisuista, tuloutetaan ajan kuluessa. Tuotot räätälöidyistä tuotetoimituksista tuloutetaan yhtenä ajankohtana.
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Pitkäaikaiset sopimukset sisältävät pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset, jotka tuloutetaan ajan kuluessa.

Anchor

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

OikaistuOikaistu

MEURMEUR 20182018 20172017

Vertailukelpoinen oikaistu EBITAVertailukelpoinen oikaistu EBITA 621621 612

Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -43-43 -36

Vertailukelpoinen liiketulosVertailukelpoinen liiketulos 577577 576

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

Henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut -8-8 -10

Arvonalentumiset ja alaskirjaukset -19-19 -18

Muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut -2-2 -9

Yrityshankintoihin liittyvät kulut -6 -2

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensäVertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -35-35 -37

LiiketulosLiiketulos 543543 538

Anchor

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

MEURMEUR 20182018 20172017

Aineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 11 577577 1 434

Valuuttakurssimuutokset 33 -39

Yrityshankinnat ja yritysmyynnit 190190 217

Lisäykset 4545 25

Poistot ja arvonalentumiset -68-68 -60

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -1-1

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussaKirjanpitoarvo tilikauden lopussa 11 747747 1 577

Aineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 349349 405

Valuuttakurssimuutokset -1-1 -12

Yrityshankinnat ja yritysmyynnit -21-21
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Lisäykset 6464 39

Poistot ja arvonalentumiset -62-62 -75

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -7-7 -10

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussaKirjanpitoarvo tilikauden lopussa 324324 349

Anchor

Bruttoinvestoinnit

MEURMEUR 20182018 20172017

Osakkeet ja yrityshankinnat 196196 191

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 110110 64

YhteensäYhteensä 306306 255

Anchor

Korolliset nettovelat

MEURMEUR 20182018 20172017

Pitkäaikaiset korolliset velat 748748 517

Lyhytaikaiset korolliset velat 7474 102

Korolliset velat yhteensäKorolliset velat yhteensä 823823 619

Korolliset saamiset -3-3 -5

Rahavarat -487-487 -379

Korolliset saamiset yhteensäKorolliset saamiset yhteensä -490-490 -385

Korolliset nettovelat yhteensäKorolliset nettovelat yhteensä 333333 234

Anchor

Tunnuslukuja

OikaistuOikaistu

20182018 20172017

Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,650,65 0,63

Oma pääoma/osake, euroa 4,094,09 3,97

Omavaraisuusaste, % 44,444,4 46,3

Nettovelkaantumisaste 0,140,14 0,10

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 18,118,1 18,5
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Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,116,1 16,0

Tulos/osake ja oma pääoma/osake on vertailukauden osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Anchor

Henkilöstö

20182018 20172017

Keskimäärin 1818 899899 17 866

Tilikauden lopussa 1919 294294 18 065

Anchor

Vastuusitoumukset

MEURMEUR 20182018 20172017

Kiinteistökiinnitykset 1010 10

Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet 1919 19

YhteensäYhteensä 2929 29

Takaukset ja vastuusitoumukset

samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 775775 737

Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo

maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 5353 35

maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 148148 101

maksetaan myöhemmin 8383 48

YhteensäYhteensä 11 060060 922

Anchor

Johdannaisten nimellisarvo

MEURMEUR KokonaismääräKokonaismäärä josta suljettujosta suljettu

Koronvaihtosopimukset 270270

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 238238

Valuuttatermiinit 22 827827 11 035035

YhteensäYhteensä 33 335335 11 035035

Lisäksi konsernilla oli kuparifutuureja 264 tonnia.
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Anchor

Käyvät arvot

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

MEURMEUR

Tase-erienTase-erien
kirjanpito-kirjanpito-

arvotarvot Käypä arvoKäypä arvo

RahoitusvaratRahoitusvarat

Muut sijoitukset (taso 3) 1616 1616

Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 33 33

Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 33 33

Johdannaiset (taso 2) 1212 1212

RahoitusvelatRahoitusvelat

Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 748748 754754

Johdannaiset (taso 2) 7979 7979

Anchor

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Wärtsilä ilmoitti 30.1.2019 suunnitelmistaan mukauttaa toimintojaan ja resurssejaan kannattavuutensa ja kilpailukykynsä turvaamiseksi
tulevaisuudessa. Konserninlaajuinen ohjelma painottaa pitkän aikavälin säästöjä ja asiakasarvon lisäämistä. Suunniteltuihin toimenpiteisiin sisältyy
yhä kohdennetumpi myyntiprosessi, sopimuspohjaisen sekä ”as-a-service” liiketoimintamallin kehittäminen, kustannusrakenteen tarkastelu, sekä
liiketoimintojen tarjooman ja organisaation optimointi. Ohjelman ennakoidaan johtavan noin 1.200 työpaikan vähentämiseen maailmanlaajuisesti.
Vähennykset vaikuttavat henkilöstöön kaikissa liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa. Näillä toimilla Wärtsilä pyrkii saavuttamaan noin 100 milj. euron
vuotuiset säästöt. Säästöt toteutuvat asteittain vuoden 2019 toisella puoliskolla ja ne vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.
Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset ovat arviolta noin 75 milj. euroa.

Anchor

Kvartaalitunnuslukuja

OikaistuOikaistu OikaistuOikaistu OikaistuOikaistu OikaistuOikaistu

MEURMEUR
10–12/10–12/

20182018
7–9/7–9/

20182018
4–6/4–6/

20182018
1–3/1–3/

20182018
10–12/10–12/

20172017
7–9/7–9/

20172017
4–6/4–6/

20172017
1–3/1–3/

20172017
10–12/10–12/

20162016

TilauskertymäTilauskertymä

Services 865865 699699 785785 737737 696 598 641 735 565

Energy Solutions 589589 148148 360360 414414 501 418 361 405 501

Marine Solutions 419419 525525 409409 357357 316 339 361 273 258

YhteensäYhteensä 11 874874 11 372372 11 553553 11 507507 1 514 1 354 1 363 1 413 1 324
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Tilauskanta tilikauden lopussaTilauskanta tilikauden lopussa

Services 11 878878 11 742742 11 622622 11 401401 1 220 1 249 1 239 1 234 999

Energy Solutions 11 871871 11 725725 22 013013 22 012012 1 871 1 839 1 764 1 847 1 680

Marine Solutions 22 417417 22 451451 22 269269 22 077077 2 009 2 018 2 087 2 033 2 017

YhteensäYhteensä 66 166166 55 918918 55 904904 55 490490 5 100 5 107 5 089 5 114 4 696

LiikevaihtoLiikevaihto

Services 737737 572572 582582 535535 710 569 594 534 636

Energy Solutions 431431 451451 368368 267267 425 324 412 239 414

Marine Solutions 364364 307307 296296 264264 305 282 284 233 509

YhteensäYhteensä 11 532532 11 330330 11 246246 11 066066 1 441 1 175 1 290 1 005 1 559

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 33 33 44 33 6 3 3 1 5

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 237237 152152 134134 9898 250 141 130 90 262

prosentteina liikevaihdosta 15,415,4 11,511,5 10,710,7 9,29,2 17,4 12,0 10,1 9,0 16,8

Poistot ja arvonalentumiset -37-37 -31-31 -31-31 -30-30 -42 -30 -30 -33 -34

hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -11-11 -11-11 -11-11 -10-10 -10 -9 -9 -9 -9

Vertailukelpoinen liiketulos 226226 141141 123123 8888 241 131 122 82 253

prosentteina liikevaihdosta 14,714,7 10,610,6 9,89,8 8,38,3 16,7 11,2 9,5 8,1 16,3

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -20-20 -12-12 -3-3 -19 -4 -8 -6 -22

Liiketulos 206206 141141 111111 8585 222 127 114 76 231

prosentteina liikevaihdosta 13,413,4 10,610,6 8,98,9 8,08,0 15,4 10,8 8,8 7,5 14,8

Rahoitustuotot ja -kulut -12-12 -11-11 -8-8 -9-9 -10 -17 -14 -5 -5

Tulos ennen veroja 194194 130130 102102 7676 211 110 99 70 226

Tuloverot -41-41 -29-29 -28-28 -19-19 -47 -28 -26 -16 -55

Tilikauden tulos 153153 101101 7575 5757 165 82 73 54 172

Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu,
euroa 0,250,25 0,170,17 0,130,13 0,100,10 0,28 0,14 0,12 0,09 0,29

Bruttoinvestoinnit 4848 2626 194194 3737 79 156 11 9 20

osakkeet ja yrityshankinnat -1-1 177177 2020 45 145 1

Liiketoiminnan rahavirta 349349 122122 4141 -42-42 276 150 2 2 235

Nettokäyttöpääoma (WCAP) tilikauden lopussa 581581 782782 790790 726726 563 632 658 561 490

Henkilöstö tilikauden lopussaHenkilöstö tilikauden lopussa

Services 1111 322322 1111 426426 1111 345345 1111 328328 11 234 11 135 11 059 11 067 10 567

Energy Solutions 11 171171 11 165165 11 135135 11 084084 1 038 1 017 928 913 903

Marine Solutions 55 995995 66 195195 66 151151 55 197197 5 235 5 167 5 257 5 317 6 074
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Muut 805805 634634 601601 573573 559 540 539 533 467

YhteensäYhteensä 1919 294294 1919 420420 1919 231231 1818 182182 18 065 17 859 17 783 17 832 18 011

Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Vertailukausien 2017 lukuja on oikaistu huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen.

Anchor

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettuTulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos

osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osakeOma pääoma/osake

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa

OmavaraisuusasteOmavaraisuusaste

oma pääoma

oma pääoma ja velat – saadut ennakkomaksut
x 100

NettovelkaantumisasteNettovelkaantumisaste

korolliset velat – rahavarat

oma pääoma

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

oma pääoma ja velat – korottomat velat – varaukset, keskimäärin tilikauden aikana
x 100

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

tilikauden tulos

oma pääoma, keskimäärin tilikauden aikana
x 100

Nettokäyttöpääoma (WCAP)Nettokäyttöpääoma (WCAP)

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

Vertailukelpoinen oikaistu EBITAVertailukelpoinen oikaistu EBITA

liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät – hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot

Vertailukelpoinen liiketulosVertailukelpoinen liiketulos

liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
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Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erätVertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät rakennejärjestelyihin tai ovat muutoin tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomiin
tapahtumiin tai toimintoihin liittyviä kertaluonteisia kustannuksia

Anchor29.1.2019

Wärtsilä Oyj Abp

Hallitus
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