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Bokslutskommuniké januari-december 2007
Siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

FJÄRDE KVARTALET 10-12/2007 I KORTHET
MEUR 10-12/2007 10-12/2006 Förändring
Orderingång 1 594 1 318 21%
Omsättning 1 272 986 29%
Rörelseresultat 146 99 47%
  % av omsättningen 11,5% 10,1% 
Resultat före skatter 145 921 58%
Resultat per aktie, euro 1,05 0,611 
1 För att förbättra jämförbarheten ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter 
skatt 49 miljoner euro inte i siffrorna för 10-12/2006.

RAPPORTPERIODEN 1-12/2007 I KORTHET
MEUR 1-12/2007 1-12/2006 Förändrig  
Orderingång 5 633 4 621 22%
Orderstock 31.12 6 308 4 439 42%
Omsättning  3 763 3 190 18%
Rörelseresultat 379 262 45%
  % av omsättningen 10,1% 8,2% 
Resultat före skatter 372 2552 46%
Resultat per aktie, euro 2,74 2,032 
Kassaflöde från affärsverksamheten  431 302 43%
Räntebärande nettoskulder 
  vid slutet av perioden -27 55 
Bruttoinvesteringar 231 193 20%
2 För att förbättra jämförbarheten ingår Wärtsiläs andel av Ovakos resultat efter 
skatt 67 miljoner euro inte i siffrorna för 2006 och inte heller en försäljningsvinst 
på 124 miljoner euro från försäljning av B-aktier i Assa Abloy.

AFFÄRSMILJÖ OCH MARKNADSUTVECKLING
Ship Power-marknaden var fortsatt aktiv 2007

Efterfrågan ökade under våren och återigen slogs alla 
tiders rekord i ordernivån både ifråga om antalet beställda 
fartyg och tonnage. Ordernivån mätt i antal beställda fartyg 
steg med ca 20% från föregående år och mätt i tonnage var 
nivån 40% högre än 2006. Även om den totala årliga voly-
men var betydligt större än 2006 var antalet fartygsorder lägre 
i december jämfört med tidigare månader under året, antagli-
gen på grund av en något mer nervös marknad och en lindrig 
nedgång i fraktpriserna.

Under det gångna året var efterfrågan mycket stark i 
synnerhet inom handelsfartygssegmentet tack vare en stark 
efterfrågan på bulklastfartyg som främjades av redarnas höga 
intäkter. Efterfrågan på containerfartyg var livlig och t.o.m. 
överraskande stark i frågan om större fartyg. Som väntat sjönk 
beställningarna på tankfartyg efter rekordåret 2006. Under 
rapportperioden var marknaden för LNG –fartyg inte aktiv 
och nya investeringar sköts upp på grund av försenade inves-
teringar i produktionsanläggningar och terminaler relaterade 
till LNG-segmentet. 

Offshoresegmentet hade ett bra år med hög nyttjandegrad 
och höga dagskurser. Det mycket höga priset på olja har gjort 
investeringar i offshoresegmentet mycket attraktiva. Utvinnin-
gen av reserver på djupare vatten kräver ny utrustning, vilket 
också ökade efterfrågan inom segmentet. Under rapportperio-
den beställdes flera nya oljeborrningsplattformar, borrnings-
fartyg och rörläggningsfartyg. Efter en period med mycket 
kraftig efterfrågan på ankarhanteringsfartyg och stödfartyg 
under 2006 avmattades marknaden, främst på grund av långa 
leveranstider och oro för överkapacitet. Efterfrågan på den 
mer stabila marknaden för kryssningsfartyg och färjor höll 
sig på samma nivå som 2006. Inom specialfartygssegmentet 

sjönk endast efterfrågan på bogserbåtar främst i de asiatiska 
varven. Detta berodde främst på att konstruktionskapacitet 
allokerades till andra typer av fartyg. De europeiska varvens 
volymer höll sig på föregående års nivå. 

Kina fortsatte att växa inom skeppsbyggnad och blev det 
ledande skeppsbyggnadslandet med en andel på 41% av nya 
fartygsorder 2007. Det näststörsta skeppsbyggnadslandet 
Korea hade en andel på 30%, medan Japan och Europa hade 
10% var. Övriga länder stod för 9%. Jämfört med år 2006 
ökade både Kina och Korea sina marknadsandelar medan 
Japan och Europa förlorade marknadsandelar. 

Ship Power-affärsområdets marknadsandelar
I slutet av fjärde kvartalet uppgick marknadsvolymen för 

medelvarviga huvudmotorer till totalt 8.800 MW (8.700 i 
slutet av föregående kvartal) och Wärtsiläs marknadsandel var 
38% (42% i slutet av föregående kvartal). Wärtsiläs mark-
nadsandel sjönk något på grund av kapacitetsbegränsningar 
och längre leveranstider. En annan orsak till den minskade 
marknadsandelen var inaktiviteten inom LNG-segmentet, där 
Wärtsiläs 50 DF motor har en mycket stark ställning. Wärt-
siläs marknadsandel inom lågvarviga huvudmotorer förblev 
oförändrad vid 16% (16), medan den totala marknadsvo-
lymen ökade kraftigt till 38.100 MW (34.100 i slutet av 
föregående kvartal). Marknaden för hjälpmotorer uppgick till 
9.000 MW (8.200) och Wärtsiläs marknadsandel var 6% (5). 

På marknaden för propellrar med fasta blad (FPP) för-
stärkte Wärtsilä sin ställning tack vare investeringarna i det 
kinesiska samföretaget. År 2007 ökade Wärtsiläs marknadsan-
del inom FPP till 15% från 11% under motsvarande period 
2006. Inom propellrar med vridbara blad (CPP) har Wärtsilä 
lidit av begränsad kapacitet och därför har marknadsandelen 
minskat. Marknadsandelen inom CPP var 18% (36). 

Efterfrågan på kraftverksmarknaden fortsatt hög
Efterfrågan på kraftverksmarknaden förblev stor och alla 

för Wärtsilä relevanta segment - basbelastning, industriell 
självgenerering och kraftverk för upprätthållande av stabila 
elnät och toppbelastning samt kraftlösningar för olje- och 
gasindustrin – var aktiva under rapportperioden. Aktiviteten 
på marknaderna var livlig över hela världen. Under rappor-
teringsperioden var efterfrågan på oljekraftverk kraftig i syn-
nerhet i Afrika och Mellanöstern. Kraftverk som drivs med 
förnybara bränslen, bl.a. kraftverk som drivs med flytande 
biobränslen, beställdes aktivt i synnerhet i Italien. Efterfrågan 
på gaskraftverk höll sig på en god nivå.

Wärtsilä Power Plants-affärsområdets marknadsandelar
Enligt statistik i tidskriften Diesel and Gas Turbine var 

Wärtsiläs marknadsandel inom tjockoljedrivna kraftverk 
38% (34%) mellan juni 2006 och maj 2007. Wärtsiläs mark-
nadsandel inom sådana lättoljedrivna kraftverk som passar 
Wärtsiläs motorer ökade till 24% (23%). Ökningen berod-
de huvudsakligen på den kraftiga efterfrågan på Wärtsiläs 
kraftverk som drivs med flytande biobränslen. Marknaden 
för gaskraftverk, inklusive gasmotorer och gasturbiner, var ca 
10.900 MW (10.400), och Wärtsiläs andel av segmentet var 
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12% (8%). Den total globala marknaden för olje- och gas-
drivna kraftverk inom Wärtsiläs kraftområde var 14.060 MW 
(14.750).

FORTSATT STARK ORDERINGÅNG
Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet var fortsatt 

stark och uppgick till 1.594 miljoner euro (1.318), vilket re-
sulterade i en tillväxt på 21%. Orderingången för Ship Power 
stod på en lika hög nivå som under motsvarande period 2006 
och uppgick till 640 miljoner euro (619). Ship Powers order-
ingång under kvartalet bestod främst av beställningar från 
offshore- och handelsfartygssegmentet. Ship Power erhöll flera 
storskaliga order till offshoreankarhanteringsfartyg och stöd-
fartyg från norska varv. Handelsfartygsbeställningarna bestod 
främst av olika slags tankfartyg och lastfartyg. 

Orderingången inom affärsområdet Power Plants var 
mycket stark under fjärde kvartalet, 49% större än under 
motsvarande period 2006, och uppgick till 463 miljoner euro 
(311). De största beställningarna på oljedrivna kraftverk kom 
från Kamerun, Peru och El Salvador. De största beställnin-
garna på gasdrivna kraftverk kom från Trinidad och Tobago, 
Indonesien och Argentina. Under sista kvartalet 2007 fick 
Wärtsilä en order på det första biomassakraftverket till Tjecki-
en. 

Orderingången för rapportperioden januari-december 
2007 uppgick till totalt 5.633 miljoner euro (4.621), vilket 
resulterade i en tillväxt på 22%. De flesta nya beställningarna 
registrerades inom Ship Power och uppgick till 2.600 miljo-
ner euro (2.270), vilket resulterade i en tillväxt på 15% jäm-
fört med motsvarande period 2006. 

Inom Ship Power dominerades orderingången av offsho-
resegmentet i början av året. Wärtsilä mottog flera order på 
oljeborrningsplattformar, borrningsfartyg, flytande produk-
tionsenheter och olika slags stödfartyg. En av de största mil-
stolparna under 2007 var ordern på hela kraft-, automations 
och propulsionssystemet till ett FPSO-fartyg, för undersök-
ning av oljekällor, för brasilianska Dynamic Producer Inc. Ef-
terfrågan på marknaden för offshorestödfartyg var högst bland 
varven i Norge, Singapore och Kina. Offshoresegmentet stod 
för 36% av Ship Powers orderingång 2007. Den senare hälf-
ten av 2007 dominerades mer av handelsfartyg medan orde-
raktiviteten inom mindre offshorestödfartyg lugnade sig något 
från den tidigare mycket starka efterfrågan.

Handelsfartygssegmentet stod för 43% av Ship Powers 
totala orderingång.

Handelsfartygssegmentet omfattar både större fartyg med 
lågvarviga huvudmotorer och mindre fartyg med medelvarvi-
ga huvudmotorer. Ur intäktsperspektiv har fartyg med medel-
varviga motorer större relevans för Wärtsilä eftersom lågvar-
viga motorer främst tillverkas på licens och Wärtsilä har en 
starkare marknadsposition inom medelvarviga tillämpningar. 
Under rapportperioden fick Wärtsilä order till bulklastfartyg 
samt olika last- och tankfartyg. Skeppsvarven inom handels-
fartygssegmentet är huvudsakligen belägna i Korea och Kina. 
Specialfartygssegmentet stod för 10% av Ship Powers totala 
orderingång under rapportperioden, kryssningsfartygen och 
färjorna för 7% och marinen för 5%. 

Under rapportperioden januari–december 2007 ökade 
antalet kraftverksorder mycket kraftigt med 38% och uppgick 
till 1.421 miljoner euro (1.027). Ökningen i orderingången 
berodde främst på beställningar av kraftverk för flexibel basbe-
lastning från Afrika, Nord- och Sydamerika samt Europa. De 
största enskilda beställningarna kom från Pakistan, Marocko, 
Trinidad och Tobago, Senegal och El Salvador. Kraftverken 
för flexibel basbelastning utgjorde 67% av Power Plants totala 
orderingång. Inom segmentet industriell självgenerering var 
den italienska marknaden för flytande biobränslen fortsatt 
aktiv under 2007 och Wärtsilä mottog beställningar på över 
400 MW. Kundsegmentet industriell självgenerering stod för 
20% av Power Plants totala orderingång under 2007. Viktiga 
order inom olje- och gasindustrin kom från Ryssland,  
Ungern, Ukraina, Ecuador och Peru. Detta kundsegment stod 
för 11% av den totala orderingången. 

I slutet av rapportperioden uppgick Wärtsiläs orderstock 
till 6.308 miljoner euro (4.439), vilket resulterade i en tillväxt 
på 42%. Affärsområdet Ship Powers orderstock var 4.292 
miljoner euro (3.020) och tillväxten 42%. Affärsområdet 
Power Plants orderstock ökade med 52% från föregående år 
och uppgick till 1.608 miljoner euro (1.061). Orderstocken 
i kombination med aktiva projekt ger Wärtsilä en god basbe-
lastning även för 2009.

 
ORDERINGÅNG PER AFFÄRSOMRÅDE  
MEUR 10-12/2007 10-12/2006 Förändring
Ship Power 640 619 3%
Services 489 388 26%
Power Plants 463 311 49%
Orderingång totalt 1 594 1 318 21%
   
MEUR 1-12/2007  1-12/2006  Förändring 
Ship Power 2 600 2 270 15%
Services 1 607 1 322 22%
Power Plants 1 421 1 027 38%
Orderingång totalt 5 633 4 621 22%
   
Orderingång Power Plants   
MW 10-12/2007  10-12/2006  Förändring
Olja, MW 419 54 681%
Gas, MW 245 524 -53%
Förnybara bränslen, MW 79 124 -36%

   
MW 1-12/2007  1-12/2006  Förändring 
Olja, MW 1 358 766 77%
Gas, MW 1 005 1 232 -18%
Förnybara bränslen, MW 483 353 37%
   
ORDERSTOCK ENLIGT AFFÄRSOMRÅDE
MEUR 31.12.2007 31.12.2006 Förändring
Ship Power 4 292 3 020 42 %
Services 405 357 14 %
Power Plants 1 608 1 061 52 %
Orderstock, totalt 6 308 4 439 42 %

OMSÄTTNINGEN ÖKADE KRAFTIGT
Under fjärde kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning till 

1.272 miljoner euro (986), tillväxten var 29%. Ship Powers 
omsättning ökade med 11% till 448 miljoner euro (404) 
och Services med 23% till 431 miljoner euro (350). 21% 
av Services omsättning under fjärde kvartalet var organisk. 
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Affärsområdet Power Plants omsättning ökade mest under 
kvartalet med 72% jämfört med motsvarande period 2006 
och uppgick till 391 miljoner euro (228). 

Wärtsiläs omsättning för rapportperioden januari–decem-
ber uppgick till 3.763 miljoner euro (3.190), tillväxten var 
18%. Ship Powers omsättning ökade kraftigt med 34% och 
uppgick till 1.320 miljoner euro (985). Services omsättning 
ökade med 22% till 1.550 miljoner euro (1.266). 19% av 
Services helårsomsättning var organisk. Power Plants omsätt-
ning sjönk med 6% till 882 miljoner euro (934). Tillväxten 
inom Power Plants begränsades under rapportperioden av 
kapacitetsbegränsningar och kapacitetsallokering mellan Ship 
Power och Power Plants. Services omsättning stod för 41% 
av den totala omsättningen, Ship Powers för 35% och Power 
Plants för 24%. 

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE
MEUR 10-12/2007  10-12/2006  Förändring
Ship Power 448 404 11%
Services 431 350 23%
Power Plants 391 228 72%
Omsättning, totalt 1 272 986 29%

   
MEUR 1-12/2007  1-12/2006  Förändring
Ship Power 1 320 985 34%
Services 1 550 1 266 22%
Power Plants 882 934 -6%
Omsättning, totalt 3 763 3 190 18%

RÖRELSERESULTATET FÖRBÄTTRADES OCH LÖNSAMHETEN 
VAR STARK 

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet steg till 146 miljoner 
euro (99), och lönsamheten ökade till 11,5% (10,1). Under 
rapportperioden 1-12/2007 förbättrades rörelseresultatet till 
379 miljoner euro (262), lönsamheten steg till 10,1% (8,2).

De finansiella posterna för rapportperioden 1-12/2007 
uppgick till -8 miljoner euro (-7). Nettoräntorna var -11 mil-
joner euro (-13). Resultatet före skatter var 372 miljoner euro 
(447, varav resultatandelen för Ovako och aktieförsäljningen i 
Assa Abloy var 191 miljoner euro).

Rapportperiodens skatter uppgick till 106 miljoner euro 
(94). I jämförelseperiodens skatter ingick en uppskjuten skat-
tefordran på +26 miljoner euro som anknöt till tidigare redo-
visade kostnader för omstrukturering.

Räkenskapsperiodens resultat var 265 miljoner euro 
(353).

Resultatet per aktie var 2,74 euro (3,72, det jämförbara 
resultatet per aktie 2,03). Avkastningen på investerat kapital 
(ROI) var 26,0% (31,8). Avkastningen på eget kapital (ROE) 
var 20,8% (29,5)

STARK FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från affärsverksamheten var 431 miljoner euro 

(302). Den finansiella ställningen var stark. Utöver ett starkt 
kassaflöde från rörelseverksamheten ökade förskottsbetalning-
arna under rapportperioden till 860 miljoner euro (572). De 
likvida medlen i slutet av perioden uppgick till 296 miljoner 
euro (179). Det räntebärande lånekapitalets nettobelopp upp-
gick till -27 miljoner euro (55). Soliditeten var 45,9% (47,0) 
och nettoskuldsättningsgraden -0,01 (0,07).

INVESTERINGAR
Rapportperiodens bruttoinvesteringar uppgick till 231 

miljoner euro (193). Dessa bestod av investeringar i företags-

förvärv och aktier till ett belopp av 65 miljoner euro (86) 
samt investeringar i produktion och informationsteknologi 
till ett belopp av 166 miljoner euro (107). Avskrivningarna 
uppgick till 78 miljoner euro (72).

Rapportperiodens investeringar i fabrikerna i Vasa, Fin-
land, och Trieste, Italien, uppgick till 33 miljoner euro, och 
investeringarna i utbyggnaden av propulsionsutrustnings-
tillverkningen i Nederländerna och Kina uppgick till 17 
miljoner euro. Därtill hade Wärtsilä förbindelser i anslutning 
till investeringsprogram på 9 miljoner euro, och Wärtsiläs 
förbindelser i anslutning till investeringsprogrammet för det 
koreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company 
Ltd. uppgick till 12 miljoner euro i slutet av rapportperioden. 
På grund av den starka volymtillväxten väntas de totala inves-
teringarna 2008 uppgå till 200 miljoner euro utan företags-
förvärv.

INNEHAV
Wärtsilä äger 7.270.350 B-aktier i Assa Abloy, vilket 

motsvarar 2,0% av Assa Abloys aktier. Innehavet har uppta-
gits i balansräkningen till marknadsvärdet i slutet av rapport-
perioden, 100 miljoner euro.

PERSONAL 
Under 2007 hade Wärtsilä 15.337 (13.264) anställda i 

genomsnitt och 16.336 (14.346) anställda i slutet av perio-
den. Personalen ökade med totalt 1.990 anställda. Personalök-
ningen berodde främst på nyanställningar, medan 107 arbets-
tagare kom genom företagsförvärv. Personalen ökade mest 
inom affärsområdet Services. De största ökningarna skedde i 
Europa och Asien. I Finland ökade antalet anställda med 385 
personer 2007. 

STRATEGI OCH MÅLSÄTTNINGAR
Wärtsiläs strategiska mål är att förstärka den ledande 

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

 
STRATEGISKA FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH SAMFÖRETAG 2007

För att förverkliga sina tillväxtmålsättningar har Wärtsilä 
vidtagit flera strategiska åtgärder med målsättningen att utvid-
ga Services- och Ship Power-affärsområdenas sortiment och 
som förstärker närvaron på de centrala marknaderna.

I januari undertecknade Wärtsilä och Hyundai Heavy In-
dustries Co. Ltd (HHI) ett avtal om att grunda ett 50/50-ägt 
samföretag i Korea. Samföretaget börjar tillverka flerbränsle-
motorer till LNG-fartyg som transporterar flytande naturgas.

I februari förvärvade Wärtsilä svenska Senitec AB. Före-
taget har specialiserat sig på miljöteknikprodukter med vars 
hjälp avfall, såsom oljigt vatten och spillolja, separeras i kraft-
verk, hamnar och på fartyg. 

I februari förvärvade Wärtsilä Marine Propeller (Pty) Ltd:s 
affärsverksamhet. Företaget är beläget i Kapstaden, Sydafrika, 
och dess huvudaffärsområde är propellerreparationer.
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I maj utvidgade Wärtsilä ytterligare sitt utbud av propel-
lerservice genom förvärvet av det brittiska propellerrepara-
tionsbolaget McCall Propellers Ltd.

I juli förvärvade Wärtsilä Railko Ltd:s marinverksamhet i 
Storbritannien. Företaget har specialiserat sig på teknologi för 
propelleraxellager och -tätningar. 

I augusti förvärvade Wärtsilä skotska Electrical Power En-
gineering (Scotland) Ltd, som har specialiserat sig på elteknik 
för fartyg, offshoreanläggningar och industri.

Köpesumman för ovan nämnda företag var sammanlagt 
43 miljoner euro, varav 25 miljoner euro har redovisats som 
goodwill.

ANDRA STRATEGISKA ÅTGÄRDER 
I januari offentliggjorde Wärtsilä ett köpeanbud till 

Wärtsilä India Ltd:s minoritetsägare. Anbudet omfattade 
1.240.599 aktier, dvs. 10,3% av bolagets aktiekapital. Kö-
peanbudet lyckades och Wärtsilä köpte 8,5% av aktierna. 
Noteringen av Wärtsilä India Ltd på Bombays börs upphörde 
18.6.2007.

I mars öppnade Wärtsilä ett stort servicecenter i Shanghai 
för att förbättra kundservicen på den snabbt växande markna-
den i Kina. I maj öppnades en serviceverkstad och ett kontor i 
Vietnam för att betjäna kunderna på de växande marknaderna 
för sjöfart, skeppsbyggnad och energiindustri i Vietnam.

Efterfrågan på utbildningstjänster har stadigt ökat. Wärt-
silä öppnade ett nytt utbildningscenter i Sydkorea för att 
erbjuda kunderna utbildning i världens största skeppsbygg-
nadsland.

Wärtsilä och Vietnam Shipbuilding Industry Corporation 
(Vinashin) undertecknade i maj ett licensavtal om tillverkning 
och försäljning av lågvarviga Wärtsilä marinmotorer i Viet-
nam.

I oktober undertecknade Wärtsilä och Bryansk Enginee-
ring Works (BMZ) ett licensavtal om tillverkning av lågvarvi-
ga Wärtsilä marindieselmotorer i Ryssland. 

I november slöt Wärtsilä och V.Ships, som specialiserat sig 
på personaltjänster inom sjöfart, ett samarbetsavtal om att er-
bjuda tjänster inom teknisk fartygsdrift på sjöfartsmarknaden. 

Wärtsiläs Ship Power verksamhet omorganiserades i fem 
kundsegment: Handelsfartyg, Offshorefartyg, Passagerar-
fartyg, Militärfartyg och Specialfartyg. Målsättningen för 
omorganiseringen är att bättre svara på marknadens krav och 
tekniska utveckling samt skapa beredskap för marknadsfluk-
tuationer. 

FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR
Koncernens genomsnittliga tillväxtmål för omsättningen 

är 6-7% över konjunkturcykeln. Tillväxtmålsättningen för 
affärsområdena Ship Power och Power Plants är 4% och 
10-15% för affärsområdet Services. Koncernens rörelsere-
sultatmål (EBIT%) är 8-10% av omsättningen +/- 2% över 
konjunkturcykeln. Soliditetsmålet är 35-40%. 

HÅLLBAR UTVECKLING
Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling publiceras som en 

del av årsredovisningen och upprättas enligt Global Reporting 
Initiatives (GRI:s) anvisningar. Den ger en balanserad och 
motiverad bild av organisationens ekonomiska, miljömässiga 
och sociala prestationsförmåga. Rapporten är kontrollerad.

OPTIONSPROGRAM
Wärtsilä har optionsprogram från åren 2001 och 2002 

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

Enligt villkoren för Wärtsiläs optionsprogram 2001 och 
2002 var aktieteckningspriset enligt optionsprogrammet 2001 
14,60 euro och aktieteckningspriset enligt optionsprogram-
met 2002 7,40 euro. Optionsprogrammet 2001 avslutades 
31.3.2007.

Under teckningstiden tecknades 3.418.944 aktier enligt 
optionsprogrammen 2001 och 2002, vilket motsvarar 3,7% 
av totala antalet aktier. Sammanlagt 31.056 aktier har inte 
tecknats.

BOLAGSSTÄMMA
Den 14 mars 2007 fastställde Wärtsiläs bolagsstämma 

bokslutet samt beviljade bolagets verkställande direktör och 
styrelsemedlemmar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006. 
Bolagsstämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag 
dela ut en dividend på 1,75 euro per aktie.

Wärtsiläs bolagsstämma beslöt att styrelsen skall ha sex 
medlemmar. Följande personer valdes till styrelsen: Maarit 
Aarni-Sirviö, Heikki Allonen, Göran J. Ehrnrooth, Antti 
Lagerroos, Bertel Langenskiöld och Matti Vuoria.

Till revisor valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Fullmakter beviljade till styrelsen 
Bolagsstämman beviljade styrelsen fullmakt att besluta om 

emission av nya aktier i A- och/eller B-serien i ett eller flera 
partier. Aktieemissionen kan genomföras på styrelsens villkor 
och till ett av styrelsen fastslaget pris.

Enligt fullmakten kan högst 9.555.434 nya aktier emitte-
ras så att

- högst 2.357.958 aktier i serie A och högst 7.197.476 
i serie B emitteras till aktieägarna i samma proportion som 
deras tidigare innehav av bolagets aktier, och/eller att

- högst 9.555.434 aktier i serie B emitteras genom att 
avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier förutsatt 
att det finns vägande ekonomiska orsaker därtill ur bolagets 
perspektiv.

Fullmakten kan med ovan nämnda begränsningar an-
vändas till att bl.a. utveckla kapitalstrukturen, utvidga ägarun-
derlaget, användas som vederlag i företagsförvärv eller för att 
anskaffa egendom som anknyter till bolagets affärsverksam-
het. Nyemissionen kan också genomföras mot apportegen-
dom eller genom att utnyttja kvittningsrätten.

Fullmakten gäller till följande ordinarie bolagsstämma. 
Fullmakten användes inte under rapportperioden.

STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE
Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj  

Abp:s styrelse Antti Lagerroos till ordförande och Göran J. 
Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta 
en revisions-, en utnämnings- och en premieringskommitté. 
Styrelsen valde inom sig medlemmarna av kommittéerna 
enligt följande:
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Revisionskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Maarit Aarni-Sir-
viö, Heikki Allonen och Matti Vuoria.
Utnämningskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Göran J. Ehrnrooth 
och Matti Vuoria.
Premieringskommittén:
Ordförande Antti Lagerroos; medlemmar Heikki Allonen och 
Matti Vuoria.

AKTIEKAPITAL OCH AKTIER
Totalt 415.209 Wärtsilä B-aktier tecknades under perio-

den enligt optionsprogrammen 2001 och 2002. Detta ökade 
aktiekapitalet med 1.453.231,50 euro, varefter aktiekapitalet 
uppgår till 335.893.463,50 euro. 

AKTIERNA VID HELSINGFORS BÖRS   
31.12.2007 Serie A Serie B Totalt
Antal aktier 23.579.587 72.389.974 95.969.561
Antal röster 235.795.870 72.389.974 308.185.844

Aktieomsättning, st.    
1-12/2007 13.412.121 125.257.269 138.669.390

    
1.1- 31.12.2007 Högsta Lägsta Medelkurs1 Sista
Serie A 58,00 38,05 52,73 53,09
Serie B 58,89 38,44 52,06 52,09
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs.    
 
Marknadsvärde  
MEUR 31.12.2007 31.12.2006
 5.023 3.898
  
Utländska aktieägare 31.12.2007 31.12.2006
 50,0% 29,3%

FÖRÄNDRINGAR I INNEHAV
Under 2007 informerades Wärtsilä om följande ändringar 

i aktieägarnas innehav enligt 2 kap. 9 § i värdepappersmark-
nadslagen: 

Den 3 juli ökade Ömsesidiga arbetspensionsförsäkrings-
bolaget Varma sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter aktieför-
värvet ägde Varma 2.795.615 A-aktier och 1.188.691 B-ak-
tier, sammanlagt 3.984.306 aktier, dvs. 4,16% av aktierna och 
9,46% av rösterna i Wärtsilä.

Den 3 juli minskade Sampo Oyj sitt innehav i Wärtsilä 
Oyj Abp. Efter transaktionen äger Sampo 584.668 A-aktier, 
dvs. 0,61% av aktierna och 1,90% av rösterna i Wärtsilä.

Den 22 augusti ökade Svenska Litteratursällskapet i Fin-
land r.f. sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter aktieförvärvet 
har sällskapet över 1/20-del av bolagets röster, 1.546.596 A-
aktier och 17.000 B-aktier, sammanlagt 1.563.596 aktier, dvs. 
1,63% av aktierna och 5,03% av rösterna i Wärtsilä.

Den 23 augusti ökade Ömsesidiga arbetspensionsförsä-
kringsbolaget Varma sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter 
aktieförvärvet äger Varma över en tiondel (1/10) av Wärtsiläs 
röster, 3.547.257 A-aktier och 1.188.691 B-aktier dvs. totalt 
4.735.948 aktier, vilket motsvarar 4,94% av Wärtsiläs aktier 
och 11,91% av rösterna.

Den 20 december 2007 minskade Fiskars Oyj Abp sitt 
innehav i Wärtsilä Oyj Abp till mindre än 1/20 (5%) av ak-
tierna och rösterna. Efter transaktionen har bolaget 752.047 
A-aktier och 65.429 B-aktier, sammanlagt 817.476 aktier, 
dvs. 0,85% av Wärtsiläs aktiekapital och 2,46% av rösterna. 

Den 20 december 2007 ökade Avlis AB, som är ett he-
lägt dotterbolag till Fiskars, sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp 
till över 3/20 (15%) av aktiekapitalet och över ¼ (25%) av 
rösterna. Efter transaktionen äger bolaget 8.500.000 A-aktier 
och 6.500.000 B-aktier, dvs. totalt 15.000.000 aktier eller 
15,63% av Wärtsiläs aktiekapital och 29,69% av rösterna. 

TILLVERKNING 
Investeringsprogrammen för att höja produktionskapa-

citeten för medelvarviga motorer i Finland och Italien slut-
fördes under 2007. De nya tillverkningsresurserna var i full 
drift under fjärde kvartalet så som planerat. Fyrtaktsmotorer 
med en total effekt på 5.416 MW (4.256) levererades från 
Wärtsiläs egna fabriker under 2007. År 2008 väntas Wärtsilä 
leverera motorer med en effekt på över 6.000 MW från sina 
egna fabriker. 

Bildandet av samföretag och kapacitetsinvesteringarna 
fortskrider planenligt. Byggarbetena för samföretaget som 
skall tillverka flerbränslemotorer för LNG-marknaden med 
Hyundai Heavy Industries i Korea inleddes, och kapaciteten 
blir tillgänglig under fjärde kvartalet 2008. För att bemöta 
den ökande efterfrågan i Asien, och i synnerhet på den växan-
de skeppsbyggnadsmarknaden i Kina, har Wärtsilä etablerat 
ett samföretag, som skall tillverka lågvarviga motorer i Kina, 
med CSIC och Mitsubishi Heavy Industries. Projektet fram-
skrider planenligt och tillverkningen väntas komma igång 
under fjärde kvartalet 2008. Kapacitetsökningen från samfö-
retagens motorfabriker blir till stor del tillgänglig under 2009.

Investeringarna för att öka propulsionstillverkningskapa-
citeten i Nederländerna togs i drift under sista kvartalet 2007. 
Investeringarna för att öka propulsionstillverkningskapacite-
ten för växellådor och propellrar med vridbara blad i Norge 
och Indien framskrider planenligt och blir tillgänglig under 
andra hälften av 2008. I juni 2007 fördubblade Wärtsiläs 
samföretag Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd. sin 
produktionskapacitet av propellrar med fasta blad och däri-
genom blev bolaget den största tillverkaren av sådana propell-
rar i Kina och en av de största i världen. Tillverkningen av 
styrpropellrar samt tätningar och lager i Wärtsiläs anläggning 
i Wuxi, Kina, inleddes under tredje kvartalet och hela kapaci-
teten blir tillgänglig under 2008. 

Integrationen av motor- och propulsionstillverkningen 
samt forskningen och produktutvecklingen till en global 
organisation med namnet Wärtsilä Industrial Operations 
slutfördes 2007.

Under rapportperioden fortsatte Wärtsilä att bygga ut 
kapaciteten för kritiska komponenter, och investeringar har 
genomförts av flera av bolagets leverantörer. Merparten av 
investeringarna togs i bruk 2007.

FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING
Under 2007 uppnåddes flera milstolpar inom forskning 

och produktutveckling. Tillsammans med andra europeiska 
aktörer deltog Wärtsilä i ett omfattande fastbränslecellpro-
jekt. En betydande milstolpe för projektet var startandet av 
WFC20 bränslecellprototypen i Wärtsiläs Bränslecelltestcen-
ter i oktober. 

År 2007 lämnade Wärtsilä och MAN Diesel in ett förslag 
till följande fas - Hercules-Beta – i det omfattande forsknings-
samarbetsprojektet Hercules till EU-kommissionen. Huvud-
målsättningen för det föreslagna projektet är att väsentligt 
förbättra marina dieselpropulsionssystems bränsleverknings-
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grad samt att betydligt minska bränsleförbrukningen och uts-
läppen. Hercules-projektets första fas avslutades i september.

Wärtsilä slöt ett avtal om forsknings- och utvecklingssam-
arbete med Vasa universitet och Svenska yrkeshögskolan i 
Vasa. Det här är ytterligare ett steg i Wärtsiläs strävan att öka 
det globala samarbetet mellan Wärtsilä och universiteten. 

Wärtsilä Auxpac 26 testades med framgång under rap-
portperioden. Auxpac 26 motorn befäster Wärtsiläs Auxpac 
produktsortiment för att bättre motsvara efterfrågan på stora 
hjälpmotorer. Leveranserna av Auxpac 26 inleds 2008.

Wärtsilä introducerade en ny 20-cylindrig 46F motor 
för kraftverksanläggningar. Motorn erbjuder mer effekt och 
mindre utsläpp med hög energieffektivitet.

År 2007 uppgick Wärtsiläs utgifter för forskning och 
produktutveckling till 122 miljoner euro (85). 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSMILJÖN
Bristen på vissa nyckelkomponenter fortsätter. Exempel på 

flaskhalsar är smiden och gjutgods där den globala efterfrågan 
överstiger utbudet. Wärtsilä har fortsatt att vidta åtgärder för 
att säkra tillgången till dessa nyckelkomponenter, och flera 
leverantörer har investerat i produktionskapacitet, och flera av 
dessa investeringar har redan tagits i bruk.

MARKNADSUTSIKTER 2008 
Den starkt växande handelsflottan har redan under en 

längre tid indikerat en försvagad efterfrågan av nya fartyg. 
Trots dessa indikationer har aktiviteten inom sjöfart och 
skeppsbyggnad varit mycket livlig ända till årsslutet. Under 
hösten har stämningen på marknaden blivit mer försiktig och 
de svagt sjunkande fraktpriserna har också påverkat stämnin-
gen. Kreditkrisen i USA har lett till en mer ansträngd finans-
marknad och även påverkat nya investeringars attraktivitet. 
Det är dock värt att poängtera att skeppsredare under en lång 
period verkat på mycket lönsamma marknader och att de 
därför inte är direkt beroende av kreditmarknaden för finan-
sieringen av nya investeringar. Även om ordernivåerna förefal-
ler att ha normaliserats under den sista månaden 2007 är det 
ännu för tidigt att avgöra huruvida detta indikerar början på 
en mer stabil period eller om marknaden temporärt drar efter 
andan. För Wärtsilä Ship Power fortsätter orderaktiviteten 
på en god nivå och det stabila inflödet av nya order väntas 
fortsätta åtminstone under nästa kvartal. I slutet av våren kan 
man eventuellt vänta sig en något långsammare orderingång. 

De främsta drivkrafterna för en fortsatt tillväxt på kraft-
verksmarknaden är fortfarande den globala ekonomiska 
tillväxten samt behovet av effektivare och smidigare kraftge-
nerering på grund av höga bränslepriser. Andra drivkrafter 
på kraftverksmarknaden är miljöaspekter och tillgången till 
bränsle. Både flexibel basbelastning och industriell självge-
nerering väntas förbli aktiva marknadssegment över hela Mel-
lanöstern, Afrika samt Nord- och Sydamerika. Affärsområdet 
Power Plants ser fortsatt tillväxtpotential inom tjänster för 
stabila elnät i Nordamerika och andra i-länder. Marknaden 
för flytande biobränslen väntas förbli aktiv i Centraleuropa. 
Tillväxtländerna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina erbju-
der intressanta affärsmöjligheter för Wärtsilä.

Wärtsiläs kraftverkslösningar är idealiska för dagens 
marknader som kräver hög verkningsgrad, flexibel drift och 
miljövänlighet. En fortsatt hög orderaktivitet väntas fortsätta 
inom Wärtsilä Power Plants alla segment under första hälften 
av 2008.

Tack vare den långa orderboken har Wärtsilä tid att reage-
ra på potentiella marknadsfluktuationer och detta stöds också 
av den flexibla tillverkningsmodellen och den stabila tillväxten 
inom affärsområdet Services. Services kommer även i framti-
den att representera en stor del av Wärtsiläs omsättning.

WÄRTSILÄS UTSIKTER 2008
Tack vare den starka orderstocken väntas Wärtsiläs om-

sättning öka med ca 25% år 2008. Lönsamheten överstiger 
11%. Wärtsiläs lönsamhet varierar betydligt mellan kvartalen. 
Detta mönster upprepas innevarande år. Det första kvartalet 
blir sannolikt det svagaste och det sista kvartalet det bästa. 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007
Denna bokslutskommuniké har uppgjorts enligt IAS 34 

(Delårsrapporter) med beaktande av tidigare publicerade 
redovisningsprinciper. Alla siffror har avrundats och således 
kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade 
summan.

ANVÄNDNING AV BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter använ-

dandet av ledningens bedömningar och antaganden som 
påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, 
rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och 
kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på 
den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavaran-
de tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet 
beräknade värdena.

Tillämpning av ändrade och nya standarder (IFRS) från 
1.1.2007:

- IFRS 7, Finansiella instrument: upplysningar i bokslutet
- Ändring av IAS 1-standarden, upplysningar om kapital i 

bokslutet
- IFRIC 8, Tillämpningsområde för IFRS 2
- IFRIC 9, Omvärdering av inbäddade derivat
- IFRIC 10, Delårsrapportering och nedskrivning.
De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna 

har ingen väsentlig inverkan på bokslutskommunikén.

Den 4 februari 2008
Wärtsilä Oyj Abp

Styrelsen
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING  
MEUR 2007 2006
Omsättning 3 763 3 190
Förändring av lager av färdiga varor och  
varor i arbete 59 88
Tillverkning för eget bruk 8 2
Övriga rörelseintäkter 21 25
Material och tjänster -2 249 -1 955
Kostnader för ersättningar till anställda -728 -629
Avskrivningar -78 -72
Övriga kostnader -417 -387
Rörelseresultat 379 262
  
Intäkter från placeringar 7 8
Ränteintäkter 8 4
Övriga finansiella intäkter 12 23
Räntekostnader -18 -17
Övriga finansiella kostnader -16 -26
Nettovinst på tillgångar som kan säljas  124
Resultatandel i intresseföretag 1 68
Resultat före skatter 372 447
  
Inkomstskatter -106 -94
Räkenskapsperiodens resultat 265 353
  
Fördelning:  
Moderbolagets aktieägare 262 351
Minoriteten 3 2
Totalt 265 353
  
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:  
Resultat per aktie, euro 2,74 3,72
Resultat per aktie efter utspädning, euro 2,73 3,71
   
KONCERNENS BALANSRÄKNING, AKTIVA  
MEUR 31.12.2007 31.12.2006
Anläggningstillgångar, långfristiga  
Immateriella tillgångar 202 185
Goodwill 445 417
Materiella tillgångar 365 300
Förvaltningsfastigheter 13 15
Innehav i intresseföretag 16 3
Tillgångar som kan säljas 155 183
Räntebärande placeringar 12 35
Uppskjuten skattefordran 70 87
Övriga fordringar 7 8
 1 283 1 233
Omsättningstillgångar  
Innehav i intresseföretag1 1 6
Varor i lager 1 081 838
Räntebärande fordringar 2 1
Kundfordringar 874 772
Skattefordringar 11 8
Övriga fordringar 201 151
Likvida medel 296 179
 2 466 1 955
  
Aktiva 3 749 3 188
1Aktier i Oy Ovako Ab.  
  
KONCERNENS BALANSRÄKNING, PASSIVA  
MEUR 31.12.2007 31.12.2006
Eget kapital  
Aktiekapital 336 334
Överkursfond 61 58
Omräkningsdifferens 3 3
Fond för verkligt värde 127 128
Balanserad vinst 788 693
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 1 315 1 217
  
Minoritetsintressen 10 13
Eget kapital totalt 1 325 1 230
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Främmande kapital   
Långfristiga skulder  
Räntebärande lån 245 205
Uppskjuten skatteskuld 81 74
Pensionsförpliktelser 45 53
Avsättningar 25 20
Erhållna förskott1 394 276
Övriga skulder 3 1
 792 628
Kortfristiga skulder  
Räntebärande lån 38 66
Avsättningar 139 117
Erhållna förskott1 466 296
Skulder till leverantörer 348 271
Skatteskulder 35 78
Övriga skulder 605 503
 1 632 1 330
  
Främmande kapital totalt 2 424 1 958
  
Passiva 3 749 3 188
1Under år 2006 presenterades hela beloppet av erhållna förskott bland kortfristiga skulder.
   
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS  
MEUR 2007 2006
Rörelseverksamhetens kassaflöde:  
Resultat före skatter 372 447
Justeringar:  
Avskrivningar 78 72
Finansiella intäkter och kostnader 8 6
Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter -7 -129
Resultatandel i intresseföretag -1 -68
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 450 327
  
Förändring av rörelsekapital:  
Kortfristiga räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) -162 -125
Omsättningstillgångar, ökning (-) / minskning (+) -251 -189
Kortfristiga räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-)1 548 365
Förändring av rörelsekapital 135 52
  
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 585 379
  
Finansiella poster och skatter:  
Ränte- och finansiella kostnader -42 -24
Ränte- och finansiella intäkter 15 4
Inkomstskatter -127 -56
Finansiella poster och skatter -154 -77
  
Rörelseverksamhetens kassaflöde 431 302
  
Investeringarnas kassaflöde:  
Investeringar i aktier och företagsförvärv -65 -86
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -166 -99
Försäljning av övriga placeringar 7 318
Försäljning av materiella och immateriella tillgångar 2 5
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar  2
Erhållna dividender från investeringar 7 8
Investeringarnas kassaflöde -214 148
  
Kassaflöde efter investeringar 217 450
  
Finansieringens kassaflöde:  
Konvertering av optioner 4 19
Upptagna långfristiga lån 65 6
Amortering av långfristiga lån -33 -37
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 5 -7
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) 31 -85
Betalda dividender -168 -283
Finansieringens kassaflöde -95 -387
  
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 122 63
  
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 179 120
Förändringar i investeringarnas verkliga värde 1 1
Kursdifferenser -6 -4
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 296 179
1 Både kortfristiga och långfristiga erhållna förskott inkluderat.  
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
MEUR Till moderbolagets aktieägare    Minoritets-  Eget 
       intressen kapital 
    Omräk- Fond för   totalt
 Aktie  Överkurs- nings- verkligt Balanserad
 kapital fond differens värde  vinst   
Eget kapital 1.1.2006 329 44 7 147 626 10 1 163
Omräkningsdifferenser   -4  -1 -1 -5
Övriga förändringar      3 3
Finansiella tillgångar som kan säljas       
  vinst / förlust vid värdering till verkligt värde efter skatt    25   25
  överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter    -81   -81
Kassaflödessäkring       
  vinst / förlust vid värdering till verkligt värde efter skatt    34   34
  överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter    3   3
Direkt mot eget kapital redovisade nettointäkter   -4 -19 -1 2 -22
Räkenskapsperiodens resultat     351 2 353
Totalt redovisade intäkter och kostnader under perioden   -4 -19 351 3 331
Konvertering av optioner 5 14     19
Betalda dividender     -283  -283
Eget kapital 31.12.2006 334 58 3 128 693 13 1 230
       
Övriga förändringar      -6 -5
Finansiella tillgångar som kan säljas       
  vinst / förlust vid värdering till verkligt värde efter skatt    -18   -18
Kassaflödessäkring       
  vinst / förlust vid värdering till verkligt värde efter skatt    17   17
Direkt mot eget kapital redovisade nettointäkter    -1  -6 -7
Räkenskapsperiodens resultat     262 3 265
Totalt redovisade intäkter och kostnader under perioden    -1 262 -2 259
Konvertering av optioner 1 3     4
Betalda dividender     -167 -1 -168
Eget kapital 31.12.2007 336 61 3 127 788 10 1 325

AFFÄRSOMRÅDESSEGMENT    
Resultaträkning 2007 
MEUR Power affärsområden Placeringar  Oallokerad Koncernen
Omsättning 3 763   3 763
Rörelseresultat 379   379
Finansiella intäkter och kostnader, dividender  6 -14 -8
Nettovinst på tillgångar som kan säljas    
Resultatandel i intresseföretag 1   1
Resultat före skatter    372
    
Tillgångar 3 549 119 81 3 749
Skulder 2 308  116 2 424
Investeringar 231   231
Avskrivningar och nedskrivningar -78   -78
    
Resultaträkning 2006
MEUR Power affärsområden  Placeringar  Oallokerad Koncernen
Omsättning 3 190   3 190
Rörelseresultat 262   262
Finansiella intäkter och kostnader, dividender -15 8  -7
Nettovinst på tillgångar som kan säljas  124  124
Resultatandel i intresseföretag 1 67  68
Resultat före skatter    447
    
Tillgångar 2 891 202 94 3 188
Skulder 1 806  152 1 958
Investeringar 193   193
Avskrivningar och nedskrivningar -72   -72

Geografiska segment 
MEUR Europa Asien Amerika Övriga Koncernen
Omsättning 2007 1 442 1 432 520 369 3 763
Omsättning 2006 1 245 1 141 582 222 3 190



WÄRTSILÄ OYJ ABP - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ / REVIDERAD  11

IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
MEUR 2007 2006
Immateriella tillgångar  
Bokvärde 1.1. 602 541
Kursdifferenser -6 -4
Företagsförvärv 47 69
Ökning 33 22
Avskrivningar och nedskrivningar -30 -28
Minskning och omklassificeringar  2
Bokvärde i slutet av perioden 646 602
  
Materiella anläggningstillgångar  
Bokvärde 1.1. 315 273
Kursdifferenser 3 -6
Företagsförvärv 1 18
Ökning 133 84
Avyttring av företag -17 
Avskrivningar och nedskrivningar -48 -44
Minskning och omklassificeringar -9 -11
Bokvärde i slutet av perioden 377 315
  
BRUTTOINVESTERINGAR  
MEUR 2007 2006
Aktier och företagsköp 65 86
Övriga investeringar 166 107
Koncernen 231 193
  
De största investeringarna under rapportperioden gjordes i fabrikerna i Vasa, Finland och Trieste, Italien, 33 milj. euro och förbindelser i anslut-
ning till dessa uppgick till 2 milj. euro i slutet av rapportperioden. I expansionen av propellerproduktionen i Holland och Kina gjordes investe-
ringar på 17 milj. euro och förbindelser i anslutning till dessa uppgick till 7 milj. euro i slutet av rapportperioden. Förbindelser relaterade till inves-
teringsprogrammet i det koreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd. uppgick till 12 milj. euro i slutet av rapportperioden.

  
FÖRETAGSFÖRVÄRVENS INVERKAN PÅ DEN KONSOLIDERADE BALANSRÄKNINGEN
Under rapportperioden har Wärtsilä förvärvat propellerreparationsverksamheten av det sydafrikanska företaget Marine Propeller (Pty) Ltd., ett 
svenskt miljöteknikbolag Senitec AB, ett propellerreparationsbolag McCall Propellers Ltd i Storbritannien, den marina verksamheten av Railko 
Ltd i England,  
(Scotland) Ltd, som har specialiserat sig på elteknik för fartyg, offshoreanläggningar och industrianläggningar. Utöver detta har 8,5% av aktierna 
i Wärtsilä India Ltd förvärvats, vid slutet av rapportperioden ägdes 98,2% av företaget. Om alla förvärv hade gjorts 1.1.2007 hade Wärtsiläs (pro 
forma) omsättning varit 3.798 milj. euro och (pro forma) rörelseresultat 382 milj euro.
  

  
RÄNTEBÄRANDE FRÄMMANDE KAPITAL  
MEUR 31.12.2007 31.12.2006
Långfristiga skulder 245 205
Kortfristiga skulder 38 66
Lånefordringar -14 -36
Kassa och bank -296 -179
Netto -27 55
  
NYCKELTAL
 2007 2006
Resultat per aktie, euro 2,74 3,72
Resultat per aktie efter utspädning, euro 2,73 3,71
Eget kapital/aktie, euro 13,70 12,74
Soliditet, % 45,9 47,0
Nettoskuldsättningsgrad -0,01 0,07

  
  

MEUR 2007 
Anskaffningsvärde 54 
Anskaffade tillgångar till verkligt värde 21 
Goodwill 33 
  
Specifikation över anskaffade tillgångar:  
Immateriella tillgångar 14 
Materiella anläggningstillgångar 1 
Lager 3 
Fordringar 9 
Likvida medel 2 
Minoritetsintressen 3 
Skulder -6 
Latenta skatteskulder -3 
Totalt 21 
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FORMLER FÖR NYCKELTAL 
Resultat per aktie (EPS) 
resultat före skatter - inkomstskatter - minoritetsandel av resultatet
justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden
 
Eget kapital/aktie 
eget kapital 
justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden 
 
Soliditet 
eget kapital + minoritetsandel 
balansomslutning - erhållna förskott 
 
Nettoskuldsättningsgrad 
räntebärande främmande kapital - kassa och bank 
eget kapital + minoritetsandel

ANTAL ANSTÄLLDA  
 2007 2006
I medeltal 15 337 13 264
I slutet av perioden 16 336 14 346
  
  
ANSVARSFÖRBINDELSER  
MEUR 31.12.2007 31.12.2006
Fastighetsinteckningar 13 20
Företagsinteckningar 8 21
Totalt 22 42
  
Borgens- och ansvarsförbindelser för egen del 479 317
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal 69 50
Totalt 548 367
  
DERIVATINSTRUMENTENS NOMINELLA VÄRDEN  
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 140 
Valutaterminer 1 284 214
Valutaoptioner, köpta 34 

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, PER KVARTAL     
MEUR 10-12/2007 7-9/2007 4-6/2007 1-3/2007 10-12/2006 7-9/2006  4-6/2006  1-3/2006
Omsättning 1 272 933 797 761 986 767 845 592
Övriga intäkter 10 3 4 4 11 4 8 2
Kostnader -1 114 -821 -710 -683 -880 -696 -764 -541
Avskrivningar och nedskrivningar -22 -19 -18 -18 -18 -18 -18 -18
Rörelseresultat 146 96 73 63 99 56 70 36
Finansiella intäkter och kostnader -1 -2 -1 -4 -8 1 2 -3
Nettovinst på tillgångar som kan säljas       124 
Resultatandel i intresseföretag 1    50 4 8 7
Resultat före skatter 145 95 72 60 141 61 204 40
Periodens skatter -43 -26 -20 -17 -33 -20 -53 12
Räkenskapsperiodens resultat 103 68 52 42 108 42 151 52
        
Fördelning:        
Moderbolagets aktieägare 101 68 52 42 107 41 150 52
Minoriteten 2 1 1  1   
Totalt 103 68 52 42 108 42 151 52
        
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:     
Resultat per aktie, euro 1,05 0,71 0,54 0,44 1,13 0,44 1,60 0,55
Resultat per aktie efter utspädning, euro 1,05 0,70 0,54 0,44 1,15 0,43 1,58 0,55


