


2017 – Ett år av solid omsättning och stark
orderingång

Centralt under fjärde kvartalet

• Orderingången ökade med 14% till 1.514 miljoner euro (1.324)

• Omsättningen minskade med 7% till 1.445 miljoner euro (1.559)

• Orderingång jämfört med faktureringen var 1,05 (0,85)

• Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 244 miljoner euro (253), dvs. 16,9% av omsättningen (16,3)

• Resultat per aktie var 0,86 euro (0,87)

• Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 276 miljoner euro (235)

Centralt under rapportperioden januari-december 2017

• Orderingången ökade med 15% till 5.644 miljoner euro (4.927)

• Omsättningen ökade med 3% till 4.923 miljoner euro (4.801)

• Orderingång jämfört med faktureringen var 1,15 (1,03)

• Det jämförbara rörelseresultatet steg till 590 miljoner euro (583), dvs. 12,0% av omsättningen (12,1)

• Resultatet per aktie steg till 1,95 euro (1,79)

• Kassaflödet från rörelseverksamheten minskade till 430 miljoner euro (613)

• Orderstocken ökade med 8% och uppgick till 5.064 miljoner euro (4.696) i slutet av perioden

• Dividendförslag 1,38 euro per aktie (1,30). Dividenden betalas i två rater.

Wärtsiläs utsikter för 2018

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2018 väntas bli något bättre jämfört med året innan. Per

affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

• God inom Services tack vare tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment.

• God inom Energy Solutions. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el

på tillväxtmarknaderna stöder behovet av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet, inklusive

gasdrivna kraftverk, energilagring och smart integrationsteknologi.

• Solid inom Marine Solutions. Trots det förbättrade sentimentet finns det fortsatta utmaningar på

marinmarknaden till följd av överkapacitet och brist på finansiering.

För närvarande uppgår Wärtsiläs leveranser under 2018 till 3.171 miljoner euro (3.143). Siffran omfattar mest

leveranser av utrustning. Affärsområdet Services verksamhet är i hög grad transaktionsbaserad, och endast

ca 30% av den årliga omsättningen kommer från orderstocken.

Koncernchef Jaakko Eskola

“Året 2017 utvecklades enligt våra förväntningar. De ökade kraftverksleveranserna bidrog till en viss

omsättningstillväxt, medan lönsamheten var i linje med året innan delvis på grund av den positiva affärsmixen
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under fjärde kvartalet. Årets gynnsamma ordertrender fortsatte under fjärde kvartalet, vilket ger oss en solid

grund för utvecklingen av affärsverksamheten.

Aktiviteten på servicemarknaden ökade under andra halvåret, trots låga volymer inom offshore- och

handelsfartygssegmenten. Jag är mycket nöjd med tillväxten i Services orderingång, vilket antyder att våra

kunder inser värdet av långfristiga partnerskap. Energy Solutions orderingång främjades av både ökade

investeringar i modernisering av kraftförsörjningsinfrastruktur på tillväxtmarknaderna och ett större behov av

flexibel kraftförsörjningskapacitet för att stöda övergången till förnybara energikällor. Inom marinindustrin

förbättrades sentimentet bland handelsfartygskunder under andra halvåret. I kombination med den sunda

efterfrågan inom kryssningsfartyg och gastankfartyg bidrog detta till tillväxten i Marine Solutions orderingång.

Under året introducerade vi våra smart marin- och smart energivisioner som framhäver Wärtsiläs engagemang

för främjandet av en ekonomi med låga utsläpp och smarta sätt att producera och förbruka energi.

Lanseringen av vår marinhybridmodul, utvecklingen av vår kompetens inom fjärrstyrning av fartyg, lanseringen

av nya servicekoncept samt expansionen till energilagringssystem och mjukvara är konkreta exempel på hur vi

ökar värdet för kunderna genom energieffektivitet, livscykeloptimering och innovativa lösningar.

Framöver tror jag att utvecklingen av smart teknologi och integrationen av nya operativa modeller i vårt utbud

kommer att utgöra kärnan i vår långsiktiga värdeskapning för både våra aktieägare och hela samhället. Ser

man på 2018, har våra utsikterna för efterfrågan på våra tjänster och produkter förbättrats något. Vi har

fortfarande tillväxtmöjligheter inom Services till följd av vår portfölj av långfristiga avtal och den ökande

andelen avancerade teknologier i vårt installerade bestånd. Efterfrågan på våra energilösningar väntas vara

god tack vare vår sunda projektpipeline och de gynnsamma marknadstrenderna. Marknadsförhållandena

väntas bli bättre inom marinindustrin, vilket stöder en solid efterfrågan.”

Nyckeltal

MEURMEUR 10-12/201710-12/2017 10-12/201610-12/2016 FörändringFörändring 1-12/20171-12/2017 1-12/20161-12/2016 FörändringFörändring

Orderingång 11 514514 1 324 14% 55 644644 4 927 15%

Orderstock i slutet av perioden 55 064064 4 696 8%

Omsättning 11 445445 1 559 -7% 44 923923 4 801 3%

Rörelseresultat¹ 225225 231 -3% 552552 532 4%

% av omsättningen 15,615,6 14,8 11,211,2 11,1

Jämförbart rörelseresultat 244244 253 -4% 590590 583 1%

% av omsättningen 16,916,9 16,3 12,012,0 12,1

Jämförbart justerat EBITA 254254 262 -3% 626626 618 1%

% av omsättningen 17,517,5 16,8 12,712,7 12,9

Resultat före skatter 215215 226 -5% 506506 479 6%

Resultat/aktie, EUR 0,860,86 0,87 1,951,95 1,79

Rörelseverksamhetens kassaflöde 276276 235 430430 613

Räntebärande lån, netto vid slutet
av perioden 234234 150

Bruttoinvesteringar 255255 146

Nettoskuldsättningsgrad 0,100,10 0,07

¹Jämförelsestörande poster uppgick till 19 miljoner euro (22), under fjärde kvartalet, av vilka 18 miljoner euro (22) hänförde sig till
omstruktureringsprogram och 1 miljon euro (0) till förvärv och andra kostnader. Under rapportperioden januari–december 2017
uppgick jämförelsestörande poster till 37 miljoner euro (51), av vilka 36 miljoner euro (48) hänförde sig till
omstruktureringsprogram och 2 miljoner euro (3) till förvärv och andra kostnader.
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Marknadsutveckling

Stabil utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden var solid under 2017. Inom marinindustrin påverkade de låga fraktpriserna

serviceinvesteringarna i handelsfartygssegmentet. Utmaningarna på offshoreservicemarknaden fortsatte under

2017 även om uppgången i oljepriset ledde till en viss återhämtning i sentimentet i slutet av året.

Kryssningsfartygssegmentet utvecklades positivt främst till följd av en ökad efterfrågan på långfristiga avtal i

synnerhet under första halvåret. Efterfrågan på kraftverksrelaterad service var stabil och fick stöd av det

ökade antalet långfristiga serviceavtal i Asien.

Kraftförsörjningsmarknaden fokuserar allt mer på smarta och flexibla teknologier

Efterfrågan på Wärtsiläs energilösningar var stark under 2017. Den fortsatta nedgången i priset på förnybar

energi har ökat sol- och vindkraftens konkurrenskraft på många marknader, och energibolag runt om i världen

planerar hur de ska integrera sådana energikällor i sin produktion. De första stegen tas redan i USA,

Australien och Mellanöstern där marknadsförhållandena är mest gynnsamma. Detta ökar i sin tur behovet av

flexibel kraftverkskapacitet. Efterfrågan var också stark på tillväxtmarknaderna där länder investerar i ny

kraftförsörjningskapacitet för att stöda den ekonomiska tillväxten och utvidga tillgången till energi.

Energy Solutions marknadsandel

Under de tolv månaderna framtill slutet av september uppgick de globala beställningarna på kraftverk på upp

till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen till 25,2 GW (24,8 GW i slutet av juni). Wärtsiläs

marknadsandel var 15% (14). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs

order på motorer större än 5 MW.

Förbättrat sentiment stödde fartygsbeställningar

Under 2017 registrerades 1.037 kontrakt på nybyggen (916, inklusive sena kontrakt). Marknadsförhållandena

inom handels- och gastankfartyg förbättrades under slutet av året tack vare den ekonomiska tillväxten. Stora

orderböcker och planerade leveranser av nybyggen fortsätter dock att begränsa driftsgraden och fraktpriserna

inom gastankfartygssegmentet. FSRU-beställningarna låg på en god nivå och stöddes av den ökande

efterfrågan på LNG på tillväxtmarknaderna och de långsiktiga fundamenten. Orderaktiviteten var god också

inom kryssningsfartyg, passagerarfärjor och Ro-Ro-fartyg tack vare högre intäkter, föråldrande flottor,

utveckling av regelverken och attraktiva priser på nybyggen. Trots en viss återhämtning i priset på olja och

gas i slutet av året fortsatte överkapaciteten att begränsa investeringarna i nybyggen inom offshoresektorn.

Enligt kompenserat bruttotonnage är Kina och Sydkorea fortfarande de största länderna inom varvsindustrin

med 40% respektive 27% av alla konfirmerade kontrakt. Japan och Italien stod för 8% respektive 5%.

Marine Solutions marknadsandel

Wärtsilä har en bra position inom nyckelprodukter och lösningar, såsom el- och automation samt gassystem.

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 47% (43% i slutet av föregående kvartal).

Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 10% (13% i slutet av föregående kvartal).

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2017 4



Orderingång

Orderingång under fjärde kvartalet

Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 1.514 miljoner euro (1.324), en ökning med 14%

jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen för fjärde kvartalet var

1,05 (0,85).

Services orderingång under fjärde kvartalet ökade med 14% till 646 miljoner euro (565). I synnerhet

efterfrågan på långfristiga serviceavtal förbättrades. Orderingången under kvartalet omfattade efterinstallation

av ett energilagringssystem ombord på North Sea Giant, ett av de största och mest avancerade

undervattenskonstruktionsfartygen i världen. Systemet minskar fartygets energiförbrukning, driftskostnader

och avgasutsläpp.

Orderingången för Energy Solutions var stabil och uppgick till 501 miljoner euro (501) under fjärde kvartalet.

Efterfrågan var starkast i Nord- och Sydamerika samt Asien. Viktiga order från dessa regioner omfattade ett

naturgasdrivet kraftverk på 200 MW till Arizona, ett gasdrivet kraftverk på 130 MW till Mexiko samt tre nya

projekt i Indonesien och Bangladesh. Wärtsilä fick också en order på ett solkraftverk på 52 MWp till

Jordanien. Utöver kraftförsörjningslösningar mottogs order på energilagringssystem och mjukvara för projekt i

USA, Singapore och Portugal.

Marine Solutions orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 366 miljoner euro (258), en ökning med 42%

jämfört med motsvarande period året innan. Aktiviteten var starkast inom handelsfartyg där Wärtsilä fick en

stor order för fyra nya transporttankfartyg från TEEKAY, av vilka två inkluderades i orderingången för fjärde

kvartalet. Fartygen kommer att utrustas med många av Wärtsiläs senaste teknologiska innovationer, vilket

möjliggör en ny nivå av ekonomisk och ekologisk prestanda. Dessutom erhölls en order på att leverera

motorer, navigationssystem och många andra produkter och system till en ny miljövänlig lyxfärja av det

finländska rederiet Viking Line. Fartyget byggs på Xiamen Shipbuilding Industrys varv i Kina. Wärtsiläs

SmartPredict-system, som lanserades under året, utgör en del av leveransen. Systemet förbättrar fartygets

säkerhet och driftsekonomi. En annan strategiskt intressant order var leverans av två Wärtsilä HY

2-hybridkraftsmoduler för en ny bogserbåt som byggs på GONDAN Shipbuilders varv i Spanien för Luleå

hamn i Sverige. Det konventionella handelsfartygssegmentet stod för 38% av den totala orderingången under

fjärde kvartalet. Kryssningsfartygens och passagerarfärjornas andel var 22%, medan gastankfartygen stod för

20%. Offshore stod för 4%, marinen för 5%, specialfartygen för 6% och övriga för 5% av den totala

orderingången.

Orderingång under rapportperioden

Wärtsiläs orderingång för rapportperioden januari–december 2017 ökade med 15% och uppgick till 5.644

miljoner euro (4.927). Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,15 (1,03).

Services orderingång under rapportperioden ökade med 13% till 2.481 miljoner euro (2.194) tack vare den

starka efterfrågan på långfristiga serviceavtal på både marin- och energimarknaden. En höjdpunkt under året

var det strategiska prestationsbaserade partnerskapet med Carnival Corporation. Enligt avtalet kommer

Wärtsilä att ta hand om allt motorunderhåll och monitorering av 79 av Carnivals fartyg. En strategiskt

intressant order var att uppdatera Belize Electric Company Limited:s (BECOL) kraftverk genom att utrusta det

med högklassiga hydroelektriska lösningar och erbjuda teknisk support. Denna order expanderar

Wärtsiläbolaget American Hydros verksamhet till Centralamerika.

Energy Solutions orderingång under rapportperioden uppgick till 1.685 miljoner euro (1.448), en ökning med

16% jämfört med året innan. Asien var den mest aktiva regionen när det gäller orderingång. Efterfrågan var

särskilt god i tillväxtekonomier såsom Indonesien och i Bangladesh, där regeringen satsar på att öka

hushållens tillgång till el. På västmarknaderna fick Wärtsilä order på två 50 MW kraftverk från Storbritannien

samt orders med en totaleffekt på över 500 MW för att stöda utbyggnaden av förnybar energi i USA. Under
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året fick Wärtsilä en order på en nyckelfärdig mottagningsterminal för flytande naturgas (LNG) med en

nettolagringskapacitet på 30,000 m3 till Fredrikshamn i Finland.

Marine Solutions orderingång under rapportperioden ökade med 15% till 1.478 miljoner euro (1.285).

Tillväxtutsikterna för kryssningsturism bidrog till efterfrågan inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor, och

detta segment stod för 31% av Marine Solutions orderingång. Viktiga order omfattade leverans av

huvudmotorer och avgasreningssystem till Norwegian Cruise Lines fyra moderna kryssningsfartyg som byggs

på Fincantieris varv. Gastankfartygens andel av orderingången var 25%, främst till följd av efterfrågan på

FSRU-fartyg. Mottagna order inom detta segment omfattade leverans av flerbränslehuvudmotorer och

återförgasningssystem till två nya fartyg som byggs för Höegh LNG på Samsung Heavy Industries och

Hyundai Heavy Industries varv i Korea. Det konventionella handelsfartygssegmentet andel av orderingången

var 23%, medan specialfartygen stod för 8%, marinen för 7% och offshore för 3%. Övriga order uppgick till

4%.

Orderingång per affärsområde

MEURMEUR 10-12/201710-12/2017 10-12/201610-12/2016 FörändringFörändring 1-12/20171-12/2017 1-12/20161-12/2016 FörändringFörändring

Services 646646 565 14% 22 481481 2 194 13%

Energy Solutions 501501 501 0% 11 685685 1 448 16%

Marine Solutions 366366 258 42% 11 478478 1 285 15%

Orderingång totalt 1 5141 514 1 324 14% 5 6445 644 4 927 15%

Orderingång Energy Solutions

MWMW 10-12/201710-12/2017 10-12/201610-12/2016 FörändringFörändring 1-12/20171-12/2017 1-12/20161-12/2016 FörändringFörändring

Olja 393393 427 -8% 11 838838 1 929 -5%

Gas 526526 531 -1% 11 938938 1 584 22%

Orderingång totalt 920920 958 -4% 33 775775 3 513 7%

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea samt samföretagen

Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd och CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd. i Kina uppgick till sammanlagt

70 miljoner euro (62) under rapportperioden januari–december 2017. Dessa företags resultat rapporteras

bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 5.064 miljoner euro (4.696), en ökning med

8%. Services orderstock uppgick till 1.171 miljoner euro (999), vilket var 17% högre än vid motsvarande

tidpunkt året innan tack vare den ökade efterfrågan på långfristiga serviceavtal. Energy Solutions orderstock

ökade med 11% till 1.871 miljoner euro (1.680), medan Marine Solutions orderstock var stabil och uppgick till

2.023 miljoner euro (2.017).
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Orderstock per affärsområde

MEURMEUR 31.12.201731.12.2017 31.12.201631.12.2016 FörändringFörändring

Services 11 171171 999 17%

Energy Solutions 11 871871 1 680 11%

Marine Solutions 22 023023 2 017 0%

Orderstock totalt 55 064064 4 696 8%

Omsättning

Under fjärde kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning med 7% till 1.445 miljoner euro (1.559) på grund av en

mer jämn fördelning av leveranserna under andra halvåret. Services omsättning ökade med 3% till 654

miljoner euro (636). Energy Solutions omsättning ökade med 3% till 425 miljoner euro (414). Marine Solutions

omsättning uppgick till 366 miljoner euro (509), vilket var 28% lägre än under motsvarande kvartal året innan.

Under januari–december 2017 var Wärtsiläs omsättning 4.923 miljoner euro (4.801), en ökning med 3%

jämfört med motsvarande period året innan. Services omsättning var stabil och uppgick till 2.215 miljoner euro

(2.190). De ökade intäkterna från långfristiga serviceavtal balanserade upp de låga volymerna för

serviceprojekt. Energy Solutions omsättning uppgick till 1.401 miljoner euro (943), en ökning med 48%.

Marine Solutions omsättning minskade med 22% till 1.307 miljoner euro (1.667). Services stod för 45%,

Energy Solutions för 28% och Marine Solutions för 27% av den totala omsättningen.

Cirka 69% av Wärtsiläs omsättning under januari–december 2017 var denominerad i euro, 18% i US-dollar

och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde

MEURMEUR 10-12/201710-12/2017 10-12/201610-12/2016 FörändringFörändring 1-12/20171-12/2017 1-12/20161-12/2016 FörändringFörändring

Services 654654 636 3% 2 2152 215 2 190 1%

Energy Solutions 425425 414 3% 1 4011 401 943 48%

Marine Solutions 366366 509 -28% 1 3071 307 1 667 -22%

Omsättning totalt 11 445445 1 559 -7% 44 923923 4 801 3%

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 225 miljoner euro (231), dvs. 15,6% av omsättningen (14,8).

Jämförbart rörelseresultat var 244 miljoner euro (253), dvs. 16,9% av omsättningen (16,3).

Jämförelsestörande poster uppgick till 19 miljoner euro (22), av vilka 18 miljoner euro (22) hänförde sig till

omstruktureringsprogram och 1 miljon euro (0) till förvärv och andra kostnader. Jämförbart justerat EBITA var

254 miljoner euro (262), dvs. 17,5% av omsättningen (16,8). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden
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var 10 miljoner euro (9).

Rörelseresultatet för rapportperioden januari–december 2017 var 552 miljoner euro (532), dvs. 11,2% av

omsättningen (11,1). Jämförbart rörelseresultat var 590 miljoner euro (583), dvs. 12,0% av omsättningen

(12,1). Jämförelsestörande poster uppgick till 37 miljoner euro (51), av vilka 36 miljoner euro (48) hänförde sig

till omstruktureringsprogram och 2 miljoner euro (3) till förvärv och andra kostnader. Jämförbart justerat EBITA

var 626 miljoner euro (618), dvs. 12,7% av omsättningen (12,9). Avskrivningar på förvärvsrelaterade

övervärden var 36 miljoner euro (35).

Wärtsiläs rörelseresultat påverkades av en provision relaterade till långsiktiga belöningsprogram som uppgick

till 4 miljoner euro (5) under fjärde kvartalet och 40 miljoner euro (5) under rapportperioden januari–december.

Provisionen omfattar alla tre pågående program. Wärtsiläs tre år långa belöningsprogram är bundna till

utvecklingen av företagets aktiekurs, och de omfattar cirka 100 direktörer.

De finansiella posterna för rapportperioden januari–december 2017 var -47 miljoner euro (-53), vilket

inkluderar valutakursförluster från avslutade säkringar. Nettoräntorna var -8 miljoner euro (-11). Vinsten före

skatter var 506 miljoner euro (479). Skatterna uppgick till 122 miljoner euro (123), vilket motsvarar en effektiv

skattesats på 24,2% (25,6). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 383 miljoner euro (357). Resultatet

per aktie var 1,95 euro (1,79) och det egna kapitalet per aktie 12,02 euro (11,60). Avkastningen på investerat

kapital (ROI) var 18,9% (17,1), medan avkastningen på eget kapital (ROE) var 16,3% (15,6).

Resultatmått och jämförelsestörande poster

MEURMEUR 10-12/201710-12/2017 10-12/201610-12/2016 1-12/20171-12/2017 1-12/20161-12/2016

Jämförbart justerat EBITA 254254 262 626626 618

Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -10-10 -9 -36-36 -35

Jämförbart rörerelseresultat 244244 253 590590 583

Jämförelsestörande poster -19-19 -22 -37-37 -51

Rörelseresultat 225225 231 552552 532

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 276 miljoner euro (235).

Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–december 2017 var 430 miljoner euro (613). Kassaflödet

påverkades negativt av de ökade kundfordringarna. I slutet av rapportperioden uppgick rörelsekapitalet till 591

miljoner euro (490), en minskning med 66 miljoner euro från föregående kvartal. De erhållna

förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 522 miljoner euro (516). I slutet av föregående kvartal var

förskottsbetalningarna 495 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden var 379 miljoner euro

(472). De outnyttjade krediterna uppgick till 765 miljoner euro (640), och de omfattar ett långfristigt lån på 125

miljoner euro som blev tillgängligt 31.12.2017.

Wärtsiläs räntebärande lån var 619 miljoner euro (629) i slutet av december 2017. Det totala beloppet av

kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 102 miljoner euro. De långfristiga lånen

uppgick till 517 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 234 miljoner euro (150) och

nettoskuldsättningsgraden till 0,10 (0,07).
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Koncernens likvida beredskap

MEURMEUR 31.12.201731.12.2017 31.12.201631.12.2016

Likvida medel 379379 472

Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 76576511 640

Likvida beredskap 1 1441 144 1 112

% av omsättningen (rullande 12 månader) 2323 23

Avdragna företagscertifikat -- -

Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 1 1441 144 1 112

% av omsättningen (rullande 12 månader) 2323 23

31.12.2017 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 43 månader och de långfristiga lånens 44 månader.

1Inkluderar ett EIB-lån på 125 miljoner euro som inte har lyfts.

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 64

miljoner euro (55) under rapportperioden januari–december 2017. Investeringarna i förvärv och samföretag

uppgick till 191 miljoner euro (91). Siffran för 2017 inkluderar förvärven av Guidance Marine Limited, Puregas

Solutions och Greensmith Energy Management Systems Inc. Avskrivningarna och nedskrivningarna under

rapportperioden uppgick till 134 miljoner euro (138).

År 2018 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och

utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

Strategi

Wärtsiläs syfte är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Efterfrågan på ren och

flexibel energi och behovet av effektiva och säkra transporter påverkar i allt högre grad kundernas

verksamhet. Detta utgör grunden för Wärtsiläs utbud av smarta lösningar för marin- och energimarknaden.

Med hjälp av en integrerad portfölj av tjänster, system och produkter har Wärtsilä en bra position när det

gäller att svara på behovet av energieffektiva och innovativa lösningar. Betoningen ligger på att optimera

installationernas livcykelprestanda samt att utnyttja dataanalys och artificiell intelligens som stöd för

kundernas operativa beslut. Wärtsiläs digitala omvandling kommer att erbjuda kunderna mer värde genom

samarbete och kunskapsdelning. En stark närvaro på centrala marknaderna och ett överlägset globalt

servicenätverk stöder bolagets tillväxtambitioner.

Med hjälp av sin flexibla produktion och styrning av leverantörskedjan söker Wärtsilä fortlöpande efter nya sätt

att upprätthålla en hög kvalitet och kostnadseffektivitet – ofta i samarbete med kunder och ledande

industriella partner. Investeringarna i FoU och fokus på digitalisering skapar en stark grund genom vilken

bolaget säkerställer och stärker sin position som en föregångare inom marknadsinnovationer. I kombination

med ett fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan Wärtsilä med hjälp av denna

innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som utgör grunden till en
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högpresterande organisation. Implementeringen av operativ förträfflighet säkerställer att det är lätt att

samarbeta med Wärtsilä samt främjar bolagets produktivitet och effektivitet under hela livscykeln.

Strategiska projekt, förvärv och samföretag

I juli slutförde Wärtsilä förvärvet av Greensmith Energy Management Systems Inc., ett marknadsledande

företag inom mjukvara för storskalig energilagring och integrerade lösningar. I och med förvärvet kommer

Wärtsilä att snabbt utöka sitt inflytande på den globala energilagringsmarknaden och positionera sig som en

framstående energisystemintegrerare. År 2016 var Greensmiths omsättning 32 miljoner US-dollar, och

företaget hade över 40 anställda. Integrationen av Greensmith fortsätter planenligt.

I augusti ingick Wärtsilä och ABB avtal om att expandera samarbetet inom livscykeltjänster. ABB beviljade

Wärtsilä status som auktoriserad tjänsteleverantör för standardunderhåll av ABB:s turboaggregat i Wärtsiläs

4-taktsmotorer.

I september tillförde Wärtsilä vågkraft till sitt utbud som energisystemintegrerare genom partnerskapet med

AW-Energy. Samarbetet bygger på AW-Energys patenterade och certifierade teknik och Energy Solutions-

affärsområdets globala kapacitet inom projektgenomförande, underhållstjänster och integration.

I oktober offentliggjorde Wärtsilä förvärven av Puregas Solutions och Guidance Marine. Puregas Solutions är

ett svenskt ledande företag inom nyckelfärdiga biogasuppgraderingar. Förvärvet kompletterar Wärtsiläs

position på marknaden för förvätskning av biogas. År 2016 hade Puregas Solutions ca 40 anställda och en

omsättning på 200 miljoner svenska kronor. Privatägda brittiska Guidance Marine Limited är ett teknologiskt

ledande företag inom sensorlösningar relaterade till dynamisk positionering och andra kontrollsystem inom

marinindustrin. Förvärvet stärker Wärtsiläs utbud inom situationsmedvetenhet och mätning av närområden

som är viktiga faktorer för en mer intelligent fartygsnavigation. År 2016 hade Guidance Marine över 50

anställda runt om i världen och en omsättning på 6 miljoner brittiska pund.

I december slutförde Wärtsilä och GTT, som levererar tanklösningar för förvätskade gaser, ett samarbetsavtal

om att undersöka affärsmöjligheter inom marinsektorn relaterade till lagring av flytande naturgas (LNG),

gasdistributionssystem och relaterade tjänster som gynnar både skeppsvarv och fartygsägare. Wärtsilä ingick

också ett 10-årigt servicepartnerskapsavtal med Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD). Avtalet innebär att

Wärtsilä fortsätter att tillhandahålla omfattande kundstöd och service för slutanvändarna av WinGD:s

produkter, WinGD och licenstillverkare. Avtalet omfattar service av alla tvåtaktsmotorer under varumärkena

Wärtsilä, Sulzer och WinGD.

I slutet av året offentliggjorde Wärtsilä invigningen av CSSC Wartsila Electrical & Automation Co Ltd (CWE&A),

ett samföretag mellan Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) samt förvärvet av Trident

B.V., ett nederländskt företag som specialiserat sig på fartygsunderhåll, -inspektion och -reparationer under

vattenytan. Förvärvet av Trident gör det möjligt för Wärtsilä att bli en ledande global aktör på marknaden för

undervattensservice.

Forskning och utveckling, lansering av nya
produkter

Wärtsilä fortsatte att investera i utvecklingen av produkter och lösningar under 2017. FoU-utgifterna uppgick

till 141 miljoner euro (131), dvs. 2,9% av omsättningen (2,7). De viktigaste fokusområdena var digitalisering,

förbättrad verkningsgrad, bränsleflexibilitet och mindre miljökonsekvenser.
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I mars lanserade Wärtsilä SmartPredict, ett system för säkrare och effektivare drift av alla slags fartyg med

hjälp av avancerad prognostisering av positionen.

I maj lanserades Wärtsilä HY, en fullständigt integrerad hybridkraftmodul som kombinerar motorer,

energilagringssystem och kraftelektronik med hjälp av ett nytt energihanteringssystem. Wärtsilä offentliggjorde

också beslutet att expandera kapaciteten att serva turboaggregat på över 20 verkstäder i världen. Genom

denna investering kan Wärtsilä erbjuda kunder global service av turboaggregat i kombination med kunskap om

motorer i samarbete med andra Wärtsiläservicecenter. Eniram, ett Wärtsiläbolag, lanserade en uppdatering av

prestandamonitoreringssystemet SkyLight genom att komplettera det med sjökort, väderskikt och ruttimport

för att möjliggöra prognoser och proaktiv planering.

I augusti genomförde Wärtsilä lyckade test av det automatiska trådlösa induktionsladdningssystemet på en

kustfärja med hybridmotorer som ägs av Norled, en av de största färjeoperatörerna i Norge. Wärtsilä tog

också ytterligare ett steg i utvecklingen av sina Smart Marine-färdigheter genom framgångsrik testning av

fjärrstyrning av fartyg i samarbete med den amerikanska operatören Gulfmark Offshore. Testningen

involverade ett antal fartygsmanövrar med hjälp av en kombination av dynamisk positionering och manuell

joystick via standardiserad satellitkommunikation.

I november lanserades EnergoFlow, en lösning för att minska effektförluster som uppstår i propellerns

sidoström genom att optimera inflödet, vilket sänker kostnaderna i form av bränsleeffektivitet. En gasdriven

version av den framgångsrika Wärtsilä 31-motorn lanserades också. Kännetecknande för Wärtsilä 31SG är att

motorn kan uppnå en verkningsgrad i enkel cykel på över 50%, vilket möjliggör lägre utsläpp och avsevärt

minskade kostnader för kraftproducenter. En annan fördel är den ökade flexibiliteten som möjliggör snabb

respons på varierande belastning, i synnerhet i system som i hög grad är baserade på sol- och vindenergi.

I december introducerade Wärtsilä systemet Voyage Emissions Reduction som ökar tankfartygens intäkter och

minskar miljökonsekvenserna genom att effektivt eliminera problemen med utsläpp av volatila organiska

föreningar under resor samt Linesafe, en ny förenklad tätningsdesign som ökar flexibiliteten och sänker

kundernas livscykelkostnader.

I slutet av året ingick Europeiska investeringsbanken (EIB) och Wärtsilä ett låneavtal på 125 miljoner euro för

att stöda forskning och utveckling relaterade till mer miljövänliga och effektiva fartygsmotorer och kraftverk.

Detta femte lån för att stöda Wärtsiläs forskning, utveckling och innovationer kommer ytterligare att stärka det

framgångsrika samarbetet med EIB som resulterat i konkreta förbättringar i den europeiska motortekniken

sedan det första lånet 2003.

Omstruktureringsprogram

Wärtsiläs mål är att fortlöpande sträva efter mer kostnadseffektiva processer och anpassa verksamheten till

marknadsförhållandena. Besparingarna till följd av lokala åtgärder inom Marine Solutions samt under tidigare

år inledda omstruktureringsåtgärder uppgick till ca 55 miljoner euro 2017, medan de relaterade kostnaderna

var 36 miljoner euro. De återstående besparingarna på 15–20 miljoner euro väntas bli realiserade under 2018.

Personal

Wärtsilä hade 18.065 (18.011) anställda i slutet av december 2017. Antalet anställda i genomsnitt under

januari–december 2017 var 17.866 (18.332). Services hade 10.624 (10.567), Energy Solutions 1.038 (903)

och Marine Solutions 5.845 (6.074) anställda.
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Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (19) i Finland och 38% (39) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för

27% (28) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 11% (11) och personalen i övriga världen för

4% (4).

Hållbar utveckling

Tack vare olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen

och förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU

fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har

förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och

antikorruption.

Arbetshälsa och säkerhet är ett prioriterat område för Wärtsilä. Under första kvartalet ordnade Wärtsilä den

tredje globala säkerhetsdagen med temat ’Stop and Care’ för att framhäva vikten av att ingripa i

säkerhetsrisker. Wärtsilä lanserade också träningsprogrammet Zero Mindset som siktar på att stärka

säkerhetsledningen i företaget. Under året närmade sig Wärtsilä sitt långsiktigt mål på noll arbetsolyckor som

leder till förlorad arbetstid. Frekvensen för arbetsolyckor som ledde till förlorad arbetstid var 2,48 (2,59), vilket

motsvarar en minskning på 4% jämfört med året innan.

I juni anslöt sig Wärtsilä och ett antal miljömedvetna maritima industriföretag till nya Global Industry Alliance

(GIA) för att stöda en övergång inom shipping och relaterade industrier till en framtid med låga kolutsläpp.

Tillsammans kommer de tretton medlemmarna i GIA att identifiera och utveckla innovativa lösningar för att

komma över allmänna hinder för införandet av energieffektiva teknologier och operativa åtgärder.

Den internationella konventionen om hantering av ballastvatten och sediment trädde i kraft den 8.9.2017. I juli

godkände Internationella sjöfartsorganisationens MEPC-kommitté ett reviderat implementeringsschema för

installation av system för hantering av ballastvatten på basis av en utvärdering av förnyelsen av fartygens

International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP). I vissa fall uppskjuts tidsfristen med upp till två år.

Wärtsilä har förberett sig väl för att hjälpa kunderna att uppfylla dessa bestämmelser.

Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Under andra kvartalet underrättades Wärtsilä om att företaget

fortfarande skulle ingå i indexet Euronext Vigeo Eurozone 120 (de 120 mest avancerade företagen i

euroområdet), och under tredje kvartalet informerades Wärtsilä om att företaget valts till indexet Dow Jones

Sustainability Indices (DJSI) för andra året i rad.

Aktier och aktieägare

Under januari–december 2017 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 89.407.327 aktier,

vilket motsvarade en omsättning på 4.800 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa

börser, såsom Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa

handelsplatser var 60.463.921 aktier.
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Aktierna på Nasdaq Helsinki

Antal aktierAntal aktier AktieomsättningAktieomsättning

31.12.201731.12.2017 och rösteroch röster 1-12/20171-12/2017

WRT1V 197 241 130 89 407 327

1.1. - 31.12.20171.1. - 31.12.2017 HögstaHögsta LägstaLägsta MedelkursMedelkurs 11 SistaSista

Aktiekurs 62,30 41,90 53,70 52,60

1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs

31.12.201731.12.2017 31.12.201631.12.2016

Marknadsvärde, MEUR 10 375 8 418

Utländska aktieägare, % 55,9 55,0

Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari–december 2017 informerade BlackRock Inc. Wärtsilä om ändringar av

ägarandelar som är sammanställda i tabellen nedan. Det totala antalet aktier hos BlackRock, Inc. var över 5%

av Wärtsiläs aktiekapital och det totala antalet röster under rapportperioden.

Publiceringsdatum Transaktionsdatum Aktieägare Flaggningsgräns
Direkt

ägarandel, %
Total

ägarandel, %

23.11.2017 22.11.2017
BlackRock Investment
Management (UK) Limited Över 5% 4,63 5,05

30.11.2017 29.11.2017
BlackRock Investment
Management (UK) Limited Över 5% 5,10 5,47

Beslut av ordinarie bolagsstämman

Wärtsiläs bolagsstämma, som hölls den 2.3.2017, fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö,

Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto och Markus Rauramo.

Till revisor för 2017 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab.

Dividendutbetalning

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,30 euro per aktie i dividend i två rater. Den

första dividendraten på 0,65 euro per aktie betalades den 13.3.2017 och den andra raten på 0,65 euro per

aktie den 21.9.2017.

Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget

Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa

bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.
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Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att

distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som

bolagsstämman gav den 3.3.2016. Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd

aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i

proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Tom Johnstone

till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté.

Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto

Nomineringskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto

Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone

Styrelsens förslag till dividend

Styrelsen föreslår att en dividend på 1,38 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2017. Moderbolagets

utdelningsbara medel utgör 1.002.092.268,56 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör

161.085.555,55 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden betalas i två rater.

Den första raten på 0,69 euro betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas

av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag den 12.3.2018. Styrelsen föreslår att denna rat

utbetalas den 19.3.2018.

Den andra raten utbetalas i september 2018. Styrelsen kommer att föreslå en vederlagsfri aktieemission

(’aktiesplit’) till bolagsstämman. Om styrelsens förslag godkänns fördelas den andra utbetalningen mellan en

gammal och två nya aktier så att 0,23 euro betalas för varje aktie. Om förslaget om en vederlagsfri emission

inte godkänns betalas den andra raten på motsvarande sätt som den första, dvs. 0,69 euro per aktie.

Den andra dividendraten betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av

Euroclear Finland Oy på dividendens avstämningsdag, som liksom utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på

sitt möte 18.9.2018. Avstämningsdagen för den andra dividendposten enligt de gällande reglerna för det

finska värdeandelssystemet är 20.9.2018 och betalningsdagen 27.9.2018.

Årsredovisningen 2017, innehållande bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets

webbplats www.wartsila.com och www.wartsilareports.com vecka 7.

Risker och osäkerhetsfaktorer i
affärsverksamheten

Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga

ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. De utmanande förhållandena inom

offshore och konventionella handelsfartyg är också en potentiell riskfaktor.
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På kraftförsörjningsmarknaden fortsätter den sköra ekonomiska tillväxten och det långsamma beslutsfattandet

att vara de primära riskerna för hur efterfrågan utvecklas. Geopolitiska spänningar och stora

valutakursfluktuationer kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Det låga oljepriset har en

liknande inverkan på olje- och gasproducerande länder. Pristrycket på grund av den fortsatt hårda

konkurrensen är fortfarande en riskfaktor.

Den ekonomiska och politiska osäkerheten samt nya teknologier och innovationer fortsätter att utmana

rådande affärsmodeller och handelsrutiner inom marinindustrin. Oljebolagens minskade investeringar

begränsar fortfarande offshoreinvesteringarna, och offshoreproduktionen är utsatt för hårdare konkurrens från

billigare land- och skifferbaserad produktion. Dessutom väntas den ökande energieffektiviteten och

användningen av andra energikällor motverka efterfrågan på olja. Tillämpningen av nya och potentiella

miljöbestämmelser är fortfarande en osäkerhetsfaktor. Klimatförändringen föranleder fortsatta behov av att

minska utsläppen av växthusgaser inom shipping.

Wärtsilä har en holistisk inställning till hanteringen av cyberhot och fysiska säkerhetsrisker inom bolagets

interna och externa verksamhet. Wärtsiläs cybersäkerhetsteam utför sina operativa uppgifter samt styrnings-

och compliancerelaterade uppgifter i linje med IEC62443 och ISO 27k. Aktiviteterna omfattar cyberförsäkring,

riskhantering, övervakning, utveckling av säker mjukvara under livscykeln, utbildning, skydd i slutändan,

nätverkssäkerhet och rådgivning i cyberfrågor. Wärtsilä utvärderar hur data lagras, behandlas och används i

företagets system för att säkerställa efterlevnad med kommande dataskyddsregelverk. Cybersäkerheten

beaktas i denna kontext.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala

affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter,

arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp

och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska

avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt

utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Wärtsiläs bokslutskommuniké 2017

Denna bokslutskommuniké har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting).

Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2016. 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 användning 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 ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg

År 2017 införde koncernen följande nya och ändrade standarder som utfärdats av IASB.

Nya IFRS 9 Finansiella instrument ersätter de rådande anvisningarna i IAS 39 Finansiella instrument –

Redovisning och värdering. IFRS 9 innehåller reviderade anvisningar för klassificering och värdering av

finansiella instrument, inklusive nya allmänna krav på säkringsredovisning och en ny modell för förväntade

kreditförluster vid beräkning av nedskrivningar på finansiella tillgångar. Den vidareutvecklar också

anvisningarna för redovisning och borttagande av finansiella instrument ur balansräkningen i IAS 39.
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Införandet av IFRS 9 ledde till vissa förändringar i säkringsprocesserna och presentationen. Den nya modellen

harmoniserar redovisningen med riskhanteringen och tillåter säkring av nettotillgångar, där vinster eller

förluster visas på en separat rad i koncernens resultaträkning. När det gäller nedskrivningar på finansiella

tillgångar omfattar ändringen främst kundfordringar där kreditförluster redovisas enligt de förväntade

kreditförlusterna under deras livslängd.

Omräkningseffekten på eget kapital och kundfordringar var -3 miljoner euro. Siffrorna för jämförelseperioden

har inte omräknats.

Första gången tillämpades IFRS 9 den 1.1.2017. Då inkluderade koncernens finansiella instrumenter de

följande instrumenter och omklassificeringar.

Omklassificeringen
av finansiella
instrumenter
på grund av IFRS 9

Värderings-
grupp
IAS 39

Värderings-
grupp
IFRS 9

Bok-
värde,
MEUR
IAS 39

Bok-
värde,
MEUR
IFRS 9

Föränd-
ring

LångfristigaLångfristiga
finansierings-finansierings-
tillgångartillgångar

Övriga placeringar
(aktier)

Finansiella
tillgångar
som kan säljas

Till verkligt värde
via resultaträkningen 1515 1515

Räntebärande
placeringar

Lån- och övriga
fordringar

Till verkligt värde
via resultaträkningen 66 66

Övriga
fordringar

Lån- och övriga
fordringar

Till periodiserad
anskaffningsutgift 66 66

KortfristigaKortfristiga
finansierings-finansierings-
tillgångartillgångar

Kundfordringar
Lån- och övriga
fordringar

Till periodiserad
anskaffningsutgift 11 220220 11 214214 -6-6

Placeringar på
företagscertifikat

Lån- och övriga
fordringar

Till periodiserad
anskaffningsutgift

Övriga
fordringar

Lån- och övriga
fordringar

Till periodiserad
anskaffningsutgift 1010 1010

Derivat (under
säkringsredovisning)

Kassaflödessäkring
(till verkligt värde
via övriga
totalresultat)

Till verkligt värde
via övriga totalresultat 99 99

Derivat (utanför
säkringsredovisning)

Till verkligt värde
via resultaträkningen

Till verkligt värde
via resultaträkningen

Kundfordringar
för försäljning

Lån- och övriga
fordringar

Till verkligt värde
via resultaträkningen 33 33

Likvida medel
Lån- och övriga
fordringar

Till verkligt värde
via resultaträkningen 472472 472472

KortfristigaKortfristiga
finansierings-finansierings-
skulderskulder

Derivat (under
säkringsredovisning)

Kassaflödessäkring
(till verkligt värde
via övriga totalresultat)

Till verkligt värde
via övriga totalresultat 3131 3131

Derivat (ingen
säkringsredovisning)

Till verkligt värde
via resultaträkningen

Till verkligt värde
via resultaträkningen 1313 1313

Överiga skulder

Finansieringsskulder
till periodiserad
anskaffningsutgift

Till periodiserad
anskaffningsutgift 66 66
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Tilläggen till IAS 7 Kassaflödesanalys – Förtydligande av upplysningar förbättrar informationen till användare

av bokslut om en enhets finansiella aktiviteter, till exempel genom att förse balansräkningen med en

avstämning av ingående och utgående balans för skulder till följd av finansiella aktiviteter (separat från

ändringar i övriga tillgångar och skulder). Tilläggen påverkade noterna till koncernbokslutet.

Tilläggen till IAS 12 Inkomstskatter – Redovisning av inkomstskatter förtydligar kraven på redovisning av

uppskjutna skattefordringar för skuldinstrument som värderas till verkligt värde. Tilläggen hade ingen inverkan

på koncernbokslutet.

Införande av nya och uppdaterade IFRS-standarder

År 2018 kommer koncernen att införa följande nya och ändrade standarder och tolkningar som utfärdats av

IASB.

Nya IFRS 15 Intäktsredovisning (träder i kraft för räkenskapsår som börjar 1.1.2018): IFRS 15 är en ny

modell med fem steg som tillämpas på intäkter från avtal med kunder. Den ersätter den gamla anvisningen för

intäkter, inklusive IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. Enligt IFRS 15 ska en enhet redovisa intäkter

till ett belopp som motsvarar den ersättning som enheten väntas få i utbyte mot dessa varor eller tjänster. När

den nya standarden tillämpas måste företaget bedöma om intäkterna kommer att redovisas med tiden eller vid

en viss tidpunkt. Effekterna av rörliga ersättningar och pengarnas tidsvärde i samband med transaktionen

måste bedömas. Dessutom kräver IFRS 15 kvantitativa och kvalitativa upplysningar om företagets kontrakt

med kunder, kontraktens prestationsskyldigheter och signifikanta bedömningar. Koncernen inför den nya

standarden på den krävda dagen med hjälp av den kompletta retrospektiva metoden.

Inom produktleveranser, kortfristiga serviceavtal och kortfristiga projekt förväntar sig ledningen i allmänhet

identifiera en prestationsskyldighet i ett kontrakt enligt den nya standarden, och intäkterna redovisas normalt

vid en tidpunkt där kontrollen överförs.

Inom långfristiga serviceavtal och långfristiga projekt förväntar sig ledningen i allmänhet identifiera en

prestationsskyldighet i ett kontrakt, och intäkterna redovisas vid en viss tidpunkt. När IFRS 15 tillämpas

förändras metoden för intäktsredovisningen vid två affärslinjer, nämligen långfristiga service- och

underhållsavtal samt entreprenadavtal relaterade till gasbaserade lösningar.

Inom långfristiga service- och underhållsavtal skapas kundvärdet med tiden under avtalsperioden. Metoden för

intäktsredovisningen förändras från en outputmetod (färdigställandegrad enligt andelen presterade tjänster) till

en inputmetod (färdigställandegrad enligt involverade kostnader). På grund av normala underhållsscheman

kommer detta i allmänhet att leda till att intäkterna för ett avtal redovisas senare. Inom entreprenadavtal

relaterade till gasbaserade lösningar baserar sig värdet främst på planering, försäljning och projekthantering,

medan tillverkningen outsourcas i allmänhet. Metoden för intäktsredovisningen förändras från en outputmetod

(färdigställandegrad enligt arbetets framskridande) till en inputmetod (färdigställandegrad enligt involverade

kostnader).

De två affärslinjerna står tillsammans för ca 10–15% av koncernens omsättning beroende på året.

Konsekvenserna för koncernens omsättning dämpas dock i hög grad av den breda portföljen av projekt och

avtal i olika faser av livscykeln. Den totala omräkningseffekten på eget kapital är -10 miljoner euro.

Inom projekt har kontrakten i allmänhet klausuler om avtalsviten som tidigare redovisades som avsättningar

för kostnader om deras sannolikhet var över 50%. Avtalsviten behandlas som rörlig ersättning i IFRS 15 och

bör estimeras när kontraktet börjar. Enligt analyser kommer detta att minska koncernens redovisade intäkter i

viss grad, eftersom avtalsviten måste avdras från intäkterna enligt IFRS 15.

Tillägg till IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar* - Clarification and Measurement of Share-based Payment

(träder i kraft för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2018 eller därefter). Syftet med tilläggen är att eliminera

den varierande klassificeringen och fastställandet av särskilda aktiebaserade transaktioner (redovisning av

kontantavräknade aktiebaserade transaktioner som inkluderar prestationsvillkor, aktiebaserade betalningar där

ersättningssättet beror på framtida händelser, aktiebaserade betalningar som betalas netto efter skatt och

ändring av aktiebaserade transaktioner från kontantavräknade till aktieavräknade). Tilläggen har ingen inverkan

på koncernbokslutet.
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Tillägg till IFRS 4 Försäkringsavtal - Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts

(träder i kraft för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2018 eller därefter): Tilläggen hjälper försäkringsbolagen

att avgöra om och hur de borde tillämpa IFRS 9 innan de tillämpar den kommande standarden för

försäkringsavtal. Tilläggen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

IFRIC 22: Transaktioner och förskott i utländsk valuta* (träder i kraft för räkenskapsår som börjar

1.1.2018 eller därefter). Tolkningen handlar om hur man ska fastställa datumet för transaktionen när man

tillämpar standarden för transaktioner i utländsk valuta IAS 21. Syftet med anvisningen är att harmonisera

praxis. Tolkningen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

Den följande nya standarden som redan utfärdats av IASB kommer att införas 2018 eller senare beroende på

ikraftträdandet.

Nya IFRS 16 Leasing (träder i kraft för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2019 eller därefter): IFRS 16

förändrar redovisningen av operativ leasing genom att kräva att företag redovisar leasingtillgångar och

leasingskulder i balansräkningen, ursprungligen värderade enligt nuvärdet av oundvikliga framtida

leasingavgifter och att avskriva dessa tillgångar och räntan på leasingskulder i resultaträkningen under

leasingperioden. Huruvida ett avtal omfattar leasing fastställs på basis av om kunden har rätt att kontrollera

användningen av en identifierad tillgång under en tidsperiod.

När IFRS 16 tillämpas kommer andelen leasingavgifter, som för närvarande upptas i övriga rörelsekostnader i

koncernens resultaträkning, att överföras till nedskrivningar och avskrivningar samt ränteandelen till finansiella

kostnader. Standarden kommer primärt att påverka bokföringen av koncernens operativa leasingkontrakt och

öka balansomslutningen samt att leda till vissa förändringar i nyckeltal. På rapporteringsdagen uppgick

koncernens icke uppsägningsbara operationella leasingkontrakt till 182 miljoner euro. Koncernen bedömer

inverkan av IFRS 16.

För närvarande planerar koncernen inte att införa standarden innan det blir obligatoriskt.

* Har inte godkänts för tillämpning i EU 31.12.2017.

De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.
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Koncernens resultaträkning

MEURMEUR 20172017 20162016
10–1210–12
/2017/2017

10–1210–12
/2016/2016

Omsättning 44 923923 4 801 11 445445 1 559

Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete 2828 -134 -66-66 -172

Tillverkning för eget bruk 1212 2 1010 -2

Övriga intäkter 6060 55 2222 15

Material och tjänster -2-2 558558 -2 353 -686-686 -675

Kostnader för ersättningar till anställda -1-1 214214 -1 159 -309-309 -317

Avskrivningar och nedskrivningar -134-134 -138 -42-42 -34

Övriga kostnader -577-577 -556 -156-156 -148

Resultatandel i intresse- och samföretag 1313 14 66 5

RörelseresultatRörelseresultat 552552 532 225225 231

Finansiella intäkter 1212 19 33 2

Finansiella kostnader -59-59 -72 -13-13 -7

Resultat före skatterResultat före skatter 506506 479 215215 226

Inkomstskatter -122-122 -123 -48-48 -55

Räkenskapsperiodens resultatRäkenskapsperiodens resultat 383383 357 167167 172

Fördelning:

Moderbolagets aktieägare 384384 352 168168 172

Innehav utan bestämmande inflytande -1-1 4 -2-2

383383 357 167167 172

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):

Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 1,95 1,79 0,86 0,87

Rapport över totalresultat

MEURMEUR 20172017 20162016
10–1210–12
/2017/2017

10–1210–12
/2016/2016

Räkenskapsperiodens resultatRäkenskapsperiodens resultat 383383 357 167167 172

Övriga totalresultat efter skatter:Övriga totalresultat efter skatter:

Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningenPoster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen

Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder 77 -12 55 1

Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 3

Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totaltPoster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 77 -9 55

Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningenPoster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
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Omräkningsdifferenser

för moderbolagets aktieägare -74-74 -52 -15-15 14

för innehav utan bestämmande inflytande -2-2 -1

för intresse- och samföretag -1-1 1 33 -1

Kassaflödessäkring -1-1 -20

värdering till verkligt värde 11 -16

överförts till resultaträkningen 3636 58

Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningenSkatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen

Kassaflödessäkring -2-2 5

värdering till verkligt värde -1-1 4

överförts till resultaträkningen -8-8 -14

Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totaltPoster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -50-50 -21 -15-15 -2

Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatterRäkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter -43-43 -30 -10-10 -1

Räkenskapsperiodens totalresultatRäkenskapsperiodens totalresultat 341341 327 157157 170

Fördelning av totalresultat:

Moderbolagets aktieägare 344344 323 159159 170

Innehav utan bestämmande inflytande -3-3 3 -2-2

341341 327 157157 170

Koncernens balansräkning

MEURMEUR 31.12.201731.12.2017 31.12.201631.12.2016

TillgångarTillgångar

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångar

Goodwill 11 237237 1 112

Immateriella tillgångar 340340 322

Materiella tillgångar 338338 394

Förvaltningsfastigheter 1111 12

Innehav i intresse- och samföretag 8383 84

Övriga placeringar 1313 15

Räntebärande placeringar 55 6

Uppskjuten skattefordran 123123 141

Kundfordringar 109109 13

Övriga fordringar 1818 18

Anläggningstillgångar totaltAnläggningstillgångar totalt 22 277277 2 116

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångar

Varor i lager 11 051051 1 042

Kundfordringar 11 307307 1 220

Skattefordringar 5353 46

Övriga fordringar 539539 494

Likvida medel 379379 472

Omsättningstillgångar totaltOmsättningstillgångar totalt 33 331331 3 275

Tillgångar totaltTillgångar totalt 55 607607 5 391
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Eget kapital och skulderEget kapital och skulder

Eget kapitalEget kapital

Aktiekapital 336336 336

Överkursfond 6161 61

Omräkningsdifferens -133-133 -57

Fond för verkligt värde -10-10 -39

Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -38-38 -45

Balanserad vinst 22 156156 2 032

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägareEget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 22 371371 2 288

Innehav utan bestämmande inflytande 2424 34

Eget kapital totaltEget kapital totalt 22 396396 2 321

SkulderSkulder

Långfristiga skulderLångfristiga skulder

Räntebärande skulder 517517 520

Uppskjuten skatteskuld 102102 93

Pensionsförpliktelser 154154 168

Avsättningar 5252 44

Erhållna förskott 6464 58

Övriga skulder 11 1

Långfristiga skulder totaltLångfristiga skulder totalt 889889 884

Kortfristiga skulderKortfristiga skulder

Räntebärande skulder 102102 108

Avsättningar 209209 206

Erhållna förskott 459459 458

Skulder till leverantörer 539539 502

Skatteskulder 8383 78

Övriga skulder 931931 833

Kortfristiga skulder totaltKortfristiga skulder totalt 22 323323 2 186

Skulder totaltSkulder totalt 33 212212 3 070

Eget kapital och skulder totaltEget kapital och skulder totalt 55 607607 5 391

Koncernens kassaflödesanalys

MEURMEUR 20172017 20162016
10–1210–12
/2017/2017

10–1210–12
/2016/2016

Rörelseverksamhetens kassaflöde:Rörelseverksamhetens kassaflöde:

Räkenskapsperiodens resultat 383383 357 167167 172

Justeringar:

Avskrivningar och nedskrivningar 134134 138 4242 34

Finansiella intäkter och kostnader 4747 53 1010 5

Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga
korrektivposter -17-17 -6 -7-7 -1
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Resultatandel i intresse- och samföretag -13-13 -14 -6-6 -5

Inkomstskatter 122122 123 4848 55

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 657657 650 254254 260

Förändring av rörelsekapital:Förändring av rörelsekapital:

Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) -264-264 89 -212-212 -171

Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) -27-27 162 7272 210

Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) 189189 -167 199199 -28

Förändring av rörelsekapital -102-102 84 5858 11

Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatterRörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 555555 734 312312 271

Finansiella poster och skatter:Finansiella poster och skatter:

Ränteintäkter 11 22

Räntekostnader -6-6 -13 11 -3

Övriga finansiella intäkter och kostnader -2-2 19 -3-3 1

Betalda skatter -119-119 -127 -37-37 -34

Finansiella poster och skatter -126-126 -121 -36-36 -36

Rörelseverksamhetens kassaflödeRörelseverksamhetens kassaflöde 430430 613 276276 235

Investeringarnas kassaflöde:Investeringarnas kassaflöde:

Förvärv -191-191 -81 -45-45

Investeringar i intresse- och samföretag -9

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -64-64 -55 -34-34 -20

Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 1717 18 1313 8

Överlåtelseinkomster från övriga placeringar 22 1 1

Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar 11 11

Investeringarnas kassaflödeInvesteringarnas kassaflöde -235-235 -126 -66-66 -11

Kassaflöde efter investeringarKassaflöde efter investeringar 195195 487 211211 224

Finansieringens kassaflöde:Finansieringens kassaflöde:

Upptagna långfristiga lån 9090 131

Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -101-101 -91 -1-1 -1

Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 22 -4

Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -5-5 -125 -109-109 -98

Betalda dividender -264-264 -250 -14-14

Finansieringens kassaflödeFinansieringens kassaflöde -278-278 -339 -125-125 -100

Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-)Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -83-83 148 8686 125

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 472472 334 292292 345

Kursdifferenser -10-10 -9 22 3

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 379379 472 379379 472
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Sammanställning över förändring i eget kapital

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägareEget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare

InnehavInnehav
utanutan

bestämmandebestämmande
inflytandeinflytande

EgetEget
kapitalkapital

totalttotalt

MEURMEUR
Aktie-Aktie-

kapitalkapital
Överkurs-Överkurs-

fondfond

Om-Om-
räknings-räknings-
differensdifferens

FondFond
förför

verkligtverkligt
värdevärde

Omvärderings-Omvärderings-
effekter ieffekter i
förmåns-förmåns-

bestämdabestämda
nettoskuldernettoskulder

Balanse-Balanse-
rad vinstrad vinst TotaltTotalt

Eget kapital 1.1.2016Eget kapital 1.1.2016 336 61 -6 -70 -36 1 916 2 201 41 2 242

Omräkningsdifferenser -51 -51 -1 -52

Kassaflödessäkring

nettoförändring i verkligt värde
efter skatt -13 -13 -13

överförts till resultaträkningen
med avdrag för skatter 44 44 44

Förmånsbestämda planer -9 -9 -9

TotalresultatTotalresultat -51 31 -9 -29 -1 -30

Räkenskapsperiodens resultat 352 352 4 357

Räkenskapsperiodens totalresultatRäkenskapsperiodens totalresultat -51 31 -9 352 323 3 327

Transaktioner med aktieägare

betalda dividender -237 -237 -11 -247

Eget kapital 31.12.2016Eget kapital 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 2 288 34 2 321

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägareEget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare

InnehavInnehav
utanutan

bestämmandebestämmande
inflytandeinflytande

EgetEget
kapitalkapital

totalttotalt

MEURMEUR
Aktie-Aktie-

kapitalkapital
Överkurs-Överkurs-

fondfond

Om-Om-
räknings-räknings-
differensdifferens

FondFond
förför

verkligtverkligt
värdevärde

Omvärderings-Omvärderings-
effekter ieffekter i
förmåns-förmåns-

bestämdabestämda
nettoskuldernettoskulder

Balanse-Balanse-
rad vinstrad vinst TotaltTotalt

Eget kapital 31.12.2016Eget kapital 31.12.2016 336336 6161 -57-57 -39-39 -45-45 22 032032 22 288288 3434 22 321321

Justering enligt IFRS 9 -3-3 -3-3 -3-3

Eget kapital 1.1.2017Eget kapital 1.1.2017 336336 6161 -57-57 -39-39 -45-45 22 028028 22 284284 3434 22 318318

Omräkningsdifferenser -76-76 -76-76 -2-2 -78-78

Kassaflödessäkring

överförts till resultaträkningen
med avdrag för skatter 2828 2828 2828

Förmånsbestämda planer 77 77 77

TotalresultatTotalresultat -76-76 2828 77 -41-41 -2-2 -43-43

Räkenskapsperiodens resultat 384384 384384 -1-1 383383

Räkenskapsperiodens totalresultatRäkenskapsperiodens totalresultat -76-76 2828 77 384384 343343 -3-3 340340

Transaktioner med aktieägare

betalda dividender -256-256 -256-256 -6-6 -263-263

Eget kapital 31.12.2017Eget kapital 31.12.2017 336336 6161 -133-133 -10-10 -38-38 22 156156 22 371371 2424 22 396396
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Förvärv

Greensmith Energy Management Systems Inc.Greensmith Energy Management Systems Inc.

3.7.2017 förvärvade Wärtsilä USA baserade Greensmith Energy Management Systems Inc.

Greensmith är en marknadsledare inom programvara och inbyggda lösningar för storskalig energilagring. Med förvärvet av
Greensmith ökar Wärtsilä sitt inflytande på den globala energilagringsmarknaden och positionerar sig som ledande global
energisystemintegrerare.

Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats för Greensmith, kassaflödet från förvärvet och
de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.

Preliminär vederlagPreliminär vederlag MEURMEUR

Köpeskilling erlagd i pengar 144144

Totalt överfört vederlagTotalt överfört vederlag 144144

Preliminärt kassaflöde från förvärvetPreliminärt kassaflöde från förvärvet MEURMEUR

Köpeskilling erlagd i pengar 144144

Totalt kassaflöde från förvärvetTotalt kassaflöde från förvärvet 144144

Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvetPreliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEURMEUR

Immateriella tillgångar 4242

Försäljnings- och övriga fordringar 55

Uppskjuten skattefordran 44

Tillgångar totaltTillgångar totalt 5151

Avsättningar 55

Leverantörs- och andra skulder 55

Uppskjuten skatteskuld 1717

Skulder totaltSkulder totalt 2727

Totala tillgångar, nettoTotala tillgångar, netto 2424

Preliminär goodwillPreliminär goodwill 120120

De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive
varumärken och teknologi) uppgick till 42 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 5
miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.

Det preliminära goodwillvärdet på 120 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom energilagringsprogram
och integrering. Wärtsilä förutser att förvärvet kommer att stärka bolagets position inom integrering av energisystem samt
serviceberedskapet gentemot kundkretsen, vilket stöder tillväxtstrategin.

Under 2017 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och
kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i resultaträkning i sammandrag.
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Pro FormaPro Forma

Om förvärvet hade verkställts 1.1.2017 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till
4.928 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa
belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de
samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2017.

Övriga förvärvÖvriga förvärv

I oktober förvärvade Wärtsilä 100% av Puregas Solutions Ab och Guidance Navigation Holdings Limited.

Puregas Solutions är en svensk leverantör av nyckelfärdiga lösningar för uppgradering till biogas. Förvärvet kompletterar
Wärtsiläs befintliga portfölj på marknaden för flytande biogas.

Guidance Navigation Holdings Limited är ett privatägt företag i Storbritannien. Företaget är en teknologiledare inom
sensorlösningar för marinindustrin relaterade till dynamisk positionering och andra kontrollsystem för fartyg. Förvärvet av
Guidance Marine kommer att stärka Wärtsiläs utbud inom situationsmedvetenhet och mätning av närområden som är viktiga
faktorer för en mer intelligent fartygsnavigation.

Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats, kassaflödet från förvärven och de antagna
förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkter.

Preliminär vederlagPreliminär vederlag MEURMEUR

Köpeskilling erlagd i pengar 6363

Totalt överfört vederlagTotalt överfört vederlag 6363

Preliminära kassaflöde från förvärvenPreliminära kassaflöde från förvärven MEURMEUR

Köpeskilling erlagd i pengar 5353

Contingent consideration 99

Likvida medel i de förvärvade företag -10-10

Totalt kassaflöde från förvärvenTotalt kassaflöde från förvärven 5252

Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvenPreliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärven MEURMEUR

Immateriella tillgångar 1717

Varor i lager 11

Försäljnings- och andra fordringar 1414

Likvida medel 1010

Tillgångar totaltTillgångar totalt 4343

Avsättningar 11

Leverantörs- och andra skulder 99

Erhållna förskott 44

Uppskjuten skatteskuld 44

Skulder totaltSkulder totalt 1717

Totala tillgångar, nettoTotala tillgångar, netto 2626

Preliminär goodwillPreliminär goodwill 3737

De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkter (inklusive
kundrelationer, teknologi och varumärken) uppgick till 17 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga
fordringar är ca 14 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
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Det preliminära goodwillvärdet på 37 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom nyckelfärdiga lösningar för
uppgradering till biogas och mer intelligent fartygsnavigation. Wärtsilä förutser att förvärvet av Puregas Solutions Ab kommer att
stärka och komplettera företagets befintliga portfölj på marknaden för flytande biogas, och utöka Wärtsiläs totala täckning i
värdekedjan för gas. Förvärvet av Guidance Navigation Holdings Limited kommer att stärka Wärtsiläs utbud inom
situationsmedvetenhet och mätning av närområden som är viktiga faktorer för en mer intelligent fartygsnavigation.

Under 2017 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och
kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.

Pro formaPro forma

Om de övriga förvärven hade verkställts 1.1.2017 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha
uppgått till 4.940 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet
av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkter skulle ha
varit de samma som om förvärven hade inträffat 1.1.2017.

Omsättning per geografiska områden

MEURMEUR 20172017 20162016

Europa 11 527527 1 581

Asien 11 948948 1 774

Amerika 11 113113 1 039

Övriga 335335 407

TotaltTotalt 44 923923 4 801

Resultatmått och jämförelsestörande poster

MEURMEUR 20172017 20162016

Jämförbart justerat EBITAJämförbart justerat EBITA 626626 618

Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -36-36 -35

Jämförbart rörelseresultatJämförbart rörelseresultat 590590 583

Jämförelsestörande poster:Jämförelsestörande poster:

Personalkostnader -10-10 -22

Nedskrivningar -18-18 -22

Flyttningskostnader -3-3

Övriga kostnader -7-7 -7

Jämförelsestörande poster totaltJämförelsestörande poster totalt -37-37 -51

RörelseresultatRörelseresultat 552552 532
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Immateriella och materiella anläggningstillgångar

MEURMEUR 20172017 20162016

Immateriella tillgångarImmateriella tillgångar

Bokvärde 1.1. 11 434434 1 464

Kursdifferenser -39-39 -52

Förvärv 217217 71

Ökning 2525 16

Avskrivningar och nedskrivningar -60-60 -62

Minskning och omgrupperingar -3

Bokvärde i slutet av räkenskapsperiodenBokvärde i slutet av räkenskapsperioden 11 577577 1 434

Materiella tillgångarMateriella tillgångar

Bokvärde 1.1. 405405 431

Kursdifferenser -12-12 5

Förvärv 14

Ökning 3939 38

Avskrivningar och nedskrivningar -75-75 -76

Minskning och omgrupperingar -10-10 -7

Bokvärde i slutet av räkenskapsperiodenBokvärde i slutet av räkenskapsperioden 349349 405

Bruttoinvesteringar

MEURMEUR 20172017 20162016

Aktier och förvärv 191191 91

Immateriella och materiella tillgångar 6464 55

TotaltTotalt 255255 146

Räntebärande nettoskulder

MEURMEUR 20172017 20162016

Långfristiga skulder 517517 520

Kortfristiga skulder 102102 108

Lånefordringar -5-5 -7

Likvida medel -379-379 -472

TotaltTotalt 234234 150
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Nyckeltal

20172017 20162016

Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 1,95 1,79

Eget kapital/aktie, euro 12,02 11,60

Soliditet, % 47,147,1 47,6

Nettoskuldsättningsgrad 0,10 0,07

Avkastning på investerat kapital (ROI), % 18,918,9 17,1

Avkastning på eget kapital (ROE), % 16,316,3 15,6

Antal anställda

20172017 20162016

I medeltal 1717 866866 18 332

I slutet av räkenskapsperioden 1818 065065 18 011

Ansvarsförbindelser

MEURMEUR 20172017 20162016

Fastighetsinteckningar 1010 10

Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 1919 26

TotaltTotalt 2929 36

Borgens- och ansvarsförbindelser

för egen del 737737 921

Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal

betalas inom ett år 3535 34

betalas mellan under minst ett år och högst fem år 101101 84

betalas senare 4848 30

TotaltTotalt 922922 1 069
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Derivatinstrumentens nominella värden

MEURMEUR TotaltTotalt varav stängdavarav stängda

Ränteswappar 165165

Valutaränteswappar 7474

Valutaterminer 11 948948 746746

TotaltTotalt 22 187187 746746

Koncernen hade även 254 ton kopparfuturer.

Verkliga värden

Värdering till verkligt värde i slutet av räkenskapsperioden:Värdering till verkligt värde i slutet av räkenskapsperioden:

MEURMEUR
Bokvärdet avBokvärdet av

balansposternabalansposterna Verkligt värdeVerkligt värde

FinansieringstillgångarFinansieringstillgångar

Övriga investeringar (nivå 3) 1313 1313

Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 55 55

Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 33 33

Derivat (nivå 2) 2828 2828

FinansieringsskulderFinansieringsskulder

Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 517517 524524

Derivat (nivå 2) 4141 4141

Händelser efter balansdagen

Wärtsilä stärker sitt serviceutbud genom förvärvet av Trident B.V., ett Hollandsbaserat företag som är specialiserat på
fartygsunderhåll, inspektion och reparationsservice under vatten. Genom förvärvet blir Wärtsilä den första globala operatören på
marknaden för undervattensservice, och kan bygga upp intern kompetens, till fullo utnyttja synergieffekterna mellan olika
serviceprodukter och stärka sin marknadsposition.

Värdet på affären är 17,5 miljoner euro (företagsvärdet) och ytterligare 3,5 miljoner euro earn-out, baserat på företagets
resultatutveckling under de närmaste åren. Tridents omsättning är ungefär 9 miljoner euro.
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Nyckeltal för kvartalen

MEURMEUR
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
7–9/7–9/

20162016
4–6/4–6/

20162016
1–3/1–3/

20162016
10–12/10–12/

20152015

OrderingångOrderingång

Services 646646 550550 599599 686686 565 522 527 580 572

Energy Solutions 501501 418418 361361 405405 501 330 304 312 366

Marine Solutions 366366 387387 403403 322322 258 287 362 379 465

TotaltTotalt 11 514514 11 354354 11 363363 11 413413 1 324 1 139 1 194 1 271 1 403

Orderstock i slutet av räkenskapsperiodenOrderstock i slutet av räkenskapsperioden

Services 11 171171 11 194194 11 193193 11 187187 999 1 031 1 048 1 017 958

Energy Solutions 11 871871 11 839839 11 764764 11 847847 1 680 1 676 1 547 1 491 1 366

Marine Solutions 22 023023 22 042042 22 108108 22 062062 2 017 2 317 2 488 2 595 2 558

TotaltTotalt 55 064064 55 075075 55 065065 55 096096 4 696 5 024 5 083 5 103 4 882

OmsättningOmsättning

Services 654654 526526 546546 490490 636 512 542 500 619

Energy Solutions 425425 324324 412412 239239 414 177 220 132 374

Marine Solutions 366366 328328 334334 279279 509 390 433 335 598

TotaltTotalt 11 445445 11 178178 11 292292 11 007007 1 559 1 079 1 196 967 1 590

Resultatandel i intresse- och samföretag 66 33 33 11 5 2 4 3 6

Jämförbart justerat EBITA 254254 144144 134134 9494 262 132 131 93 224

i procent av omsättningen 17,517,5 12,212,2 10,410,4 9,49,4 16,8 12,3 10,9 9,6 14,1

Avskrivningar och nedskrivningar -42-42 -30-30 -30-30 -33-33 -34 -31 -42 -31 -33

avskrivningar på förvärvsrelaterade
övervärden -10-10 -9-9 -9-9 -9-9 -9 -9 -9 -9 -9

Jämförbart rörelseresultat 244244 135135 126126 8686 253 123 122 84 215

i procent av omsättningen 16,916,9 11,411,4 9,79,7 8,58,5 16,3 11,4 10,2 8,7 13,5

Jämförelsestörande poster totalt -19-19 -4-4 -8-8 -6-6 -22 -2 -26 -1 -13

Rörelseresultat 225225 130130 117117 8080 231 122 96 83 202

i procent av omsättningen 15,615,6 11,111,1 9,19,1 7,97,9 14,8 11,3 8,0 8,6 12,7

Finansiella intäkter och kostnader -10-10 -17-17 -14-14 -5-5 -5 -7 -38 -3 -2

Resultat före skatter 215215 114114 103103 7474 226 115 58 80 199

Inkomstskatter -48-48 -29-29 -27-27 -17-17 -55 -31 -17 -20 -41

Räkenskapsperiodens resultat 167167 8585 7676 5757 172 84 41 60 159

Resultat per aktie (EPS), före/efter
utspädning, euro 0,860,86 0,430,43 0,380,38 0,280,28 0,87 0,43 0,19 0,30 0,79

Bruttoinvesteringar 7979 156156 1111 99 20 55 60 11 32

aktier och förvärv 4545 145145 11 42 49 5
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Rörelseverksamhetens kassaflöde 276276 150150 22 22 235 189 202 -13 176

Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av
räkenskapsperioden 591591 658658 680680 580580 490 540 602 709 543

Anställda i slutet av räkenskapsperiodenAnställda i slutet av räkenskapsperioden

Services 1010 624624 1010 528528 1010 455455 1010 464464 10 567 10 648 10 575 10 331 10 592

Energy Solutions 11 038038 11 017017 928928 913913 903 920 945 958 959

Marine Solutions 55 845845 55 774774 55 861861 55 920920 6 074 6 305 6 443 6 681 6 847

Övriga 559559 540540 539539 533533 467 464 465 457 459

TotaltTotalt 1818 065065 1717 859859 1717 783783 1717 832832 18 011 18 337 18 428 18 427 18 856

Formler för nyckeltal

Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädningResultat per aktie (EPS), före/efter utspädning

räkenskapsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden

Eget kapital/aktieEget kapital/aktie

eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare

justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden

SoliditetSoliditet

eget kapital

eget kapital och skulder totalt – erhållna förskott
x 100

NettokuldsättningsgradNettokuldsättningsgrad

räntebärande skulder – likvida medel

eget kapital

Avkastning på investerat kapital (ROI)Avkastning på investerat kapital (ROI)

resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader

eget kapital och skulder – räntefria skulder – avsättningar, i medeltal under räkenskapsperioden
x 100

Avkastning på eget kapital (ROE)Avkastning på eget kapital (ROE)

räkenskapsperiodens resultat

eget kapital, i medeltal under räkenskapsperioden
x 100

Nettorörelsekapital (WCAP)Nettorörelsekapital (WCAP)

(varor i lager + kundfordringar + skattefordringar + övriga räntefria fordringar)
– (skulder till leverantörer + erhållna förskått + pensionsförpliktelser + avsättningar + skatteskulder + övriga räntefria
skulder – dividendskulder)

Jämförbart justerat EBITAJämförbart justerat EBITA

rörelseresultat – jämförelsestörande poster – avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden

Jämförbart rörelseresultatJämförbart rörelseresultat

rörelseresultat – jämförelsestörande poster
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Jämförelsestörande posterJämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är relaterade till omstruktureringsåtgärder och exceptionella transaktioner, som inte
tillhör normal affärsverksamhet

30.1.2018

Wärtsilä Oyj Abp

Styrelsen
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