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Tillväxt i orderingången och omsättningenTillväxt i orderingången och omsättningen

Centralt under fjärde kvartaletCentralt under fjärde kvartalet
• Orderingången ökade med 24% till 1.874 miljoner euro (1.514)

• Omsättningen ökade med 6% till 1.532 miljoner euro (1.441)

• Orderingång jämfört med faktureringen var 1,22 (1,05)

• Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 226 miljoner euro (241), dvs. 14,7% av omsättningen (16,7)

Det jämförbara rörelseresultatet inkluderar en provision på ca 70 miljoner euro för att täcka kostnadsöverskridningar

och förseningar för två reservkraftsprojekt för kärnkraftverk, samt en realisationsvinst på 27 miljoner euro från

avyttringen av pumpverksamheten och frigörandet av en provision på 21 miljoner euro relaterad till pågående

långsiktiga belöningsprogram.

• Resultat per aktie var 0,25 euro (0,28)

• Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 349 miljoner euro (276)

Centralt under rapportperioden januari–december 2018Centralt under rapportperioden januari–december 2018
• Orderingången ökade med 12% till 6.307 miljoner euro (5.644)

• Orderstocken ökade med 21% och uppgick till 6.166 miljoner euro (5.100) i slutet av perioden

• Omsättningen ökade med 5% till 5.174 miljoner euro (4.911)

• Orderingång jämfört med faktureringen var 1,22 (1,15)

• Det jämförbara rörelseresultatet var stabilt och uppgick till 577 miljoner euro (576), dvs. 11,2% av omsättningen (11,7)

• Resultatet per aktie steg till 0,65 euro (0,63)

• Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 470 miljoner euro (430)

• Dividendförslag 0,48 euro per aktie (0,46)

Anchor

Wärtsiläs utsikterWärtsiläs utsikter
Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2019 väntas vara i linje med föregående år. Per affärsområde väntas

efterfrågan utvecklas enligt följande:

• Solid inom Wärtsilä Energy affärsområdet. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande

efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna skapar behov av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet.

• Solid inom Wärtsilä Marine affärsområdet. Efterfrågeutsikterna får stöd av företagets omfattande utbud av produkter

och tjänster samt breda segmentexponering som kompenserar för den långsamma återhämtningen inom

fartygsbeställningarna.

Wärtsiläs nuvarande orderbok för leveranser under 2019 är 3.696 miljoner euro (3.207). Leveranserna förväntas bli koncentrerade

till andra halvåret.

Anchor

Jaakko Eskola, koncernchefJaakko Eskola, koncernchef
”År 2018 kännetecknades av en positiv utveckling i orderingången tack vare en ökad efterfrågan på nybyggen och service på

marinmarknaden. Miljöfrågor var det centrala temat på marinmarknaden, då kunderna förberedde sig på att uppnå IMO:s globala

gränser för svavelutsläpp 2020. Inom Wärtsilä resulterade detta i en avsevärt större efterfrågan på avgasreningssystem. Till

orderingången bidrog också den livliga aktiviteten på marknaden för kryssningsfartyg och passagerarfärjor samt våra kunders

intresse för långfristiga serviceavtal. Inom affärsområdet Energy Solutions var orderingången däremot mindre än året innan, och

detta berodde främst på långsammare beslutsfattande bland kunderna. Den långsiktiga tillväxttrenden på tillväxtmarknaderna och

övergången till flexibel kapacitet för att möjliggöra förnybara energikällor stöder dock efterfrågan framöver.
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Omsättningen utvecklades positivt under året tack vare högre volymer inom både Marine och Energy Solutions. Trots att Services

omsättning förbättrades i slutet av året steg leveranser av utrustning inom koncernens försäljningsmix, vilket i kombination med

ökade kostnader för forskning, utveckling och digitalisering belastade lönsamheten. För att bevara vår konkurrenskraft i den

rådande marknadsmiljön måste vi fokusera på åtgärder som ökar värdet för kunderna och säkerställer en lönsam tillväxt. Detta

omfattar utveckling av målinriktade försäljningsåtgärder och den avtalsbaserade affärsverksamheten, genomgång av vår

kostnadsstruktur, samt optimering av affärsportföljen.

Marin- och energiindustrin omvandlas till följd av en ökande uppkoppling, nya affärsmodeller och övergången till en hållbar

ekonomi med låga utsläpp. Vi vill stöda våra kunder genom att axla en ledande roll i denna omvandling. Viktiga milstolpar under

året var bland annat lanseringen av nya lösningar för integrationen av förnybara energikällor och energilagring samt den

framgångsrika testningen av vårt automatiska dockningskoncept och ett projekt som siktade på att utveckla en bogserbåt med

autonom navigationsförmåga. Förvärvet av Transas stärkte ytterligare vårt utbud av smarta lösningar för marinindustrin och

spelade en viktig roll i detta utvecklingsarbete. Dessutom kommer investeringen i vår Smart Technology Hub i Vasa att påskynda

lanseringen av nya lösningar för kunderna.

Vi börjar året med en ny organisation baserad på två affärsområden som omfattar både nyförsäljning och service. Det främsta

syftet med denna struktur är att i högre grad uppfylla kundernas behov under hela livscykeln och därigenom öka det värde som vi

levererar. På detta sätt stöder vi vårt långsiktiga mål som går ut på lönsam tillväxt. Vi utgår från att marknadsläget under 2019

kommer att likna läget året innan. Återhämtningen på marinmarknaden väntas fortfarande vara långsam, medan efterfrågan på

flexibel kraftförsörjningskapacitet stöder utsikterna för energimarknaden. Konkurrensläget och de geopolitiska spänningarna förblir

en riskfaktor. Vår orderbok är sund när det gäller leveranserna 2019, och leveranserna väntas än en gång koncentreras till andra

halvåret. Den framgångsrika implementeringen av planenliga åtgärder för att säkerställa hållbara besparingar och ett ökat värde för

kunderna kommer att vara centrala faktorer i utvecklingen av lönsamheten 2019.”

Anchor

Nyckeltal

MEURMEUR 10-12/201810-12/2018
JusteradJusterad

10-12/201710-12/2017 FörändringFörändring 1-12/20181-12/2018
JusteradJusterad

1-12/20171-12/2017 FörändringFörändring

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

Orderstock i slutet av perioden 6 1666 166 5 100 21%

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

Rörelseresultat¹ 206206 222 -7% 543543 538 1%

% av omsättningen 13,413,4 15,4 10,510,5 11,0

Jämförbart rörelseresultat 226226 241 -6% 577577 576 0%

% av omsättningen 14,714,7 16,7 11,211,2 11,7

Jämförbart justerat EBITA 237237 250 -5% 621621 612 1%

% av omsättningen 15,415,4 17,4 12,012,0 12,5

Resultat före skatter 194194 211 -8% 502502 491 2%

Resultat/aktie, EUR 0,250,25 0,28 0,650,65 0,63

Rörelseverksamhetens kassaflöde 349349 276 470470 430

Räntebärande lån, netto vid slutet av
perioden 333333 234

Bruttoinvesteringar 306306 255

Nettoskuldsättningsgrad 0,140,14 0,10

¹Jämförelsestörande poster under fjärde kvartalet 2018 omfattade kostnader för omstruktureringsprogram och förvärv på 20 miljoner euro (19).
Kostnaderna för omstrukturering och förvärv för rapportperioden januari–december 2018 var 35 miljoner euro (37).
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Från och med 1.1.2018 tillämpar Wärtsilä standarden IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder genom att använda den fullständiga

retrospektiva metoden. Denna bokslutskommuniké är förenlig med den nya standarden, och jämförelseperioderna för 2017,

inklusive den ingående balansen, har justerats därefter. Wärtsilä har också justerat siffrorna för Marine Solutions och Services för

2017 till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter. Överföringen påverkar inte koncernens siffror.

Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma 8.3.2018 ökade det totala antalet Wärtsiläaktier till

591.723.390. De aktierelaterade siffrorna för jämförelseperioderna har justerats för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Anchor

MarknadsutvecklingMarknadsutveckling

Stabil utveckling på servicemarknadenStabil utveckling på servicemarknaden
Aktiviteten på servicemarknaden förbättrades något under 2018 tack vare en säsongsmässig ökning i efterfrågan i slutet av året.

På marinmarknaden utvecklades segmentet kryssningsfartyg och passagerarfärjor positivt, och det stora intresset för

miljörelaterade efterinstallationer i kombination med förbättrade servicevolymer inom gastankfartyg stödde aktiviteten inom

handelsfartyg. Efterfrågan på service inom olje- och gasindustrin förbättrades, medan läget på offshoremarknaden förblev en

utmaning. Den kraftverksrelaterade serviceverksamheten var stabil i alla regioner.

Kraftförsörjningsmarknaden stabil med fortsatt intresse för flexibelKraftförsörjningsmarknaden stabil med fortsatt intresse för flexibel
kapacitetkapacitet
Intresset för flexibel kapacitet i form av kraftförsörjnings- och lagringslösningar ökar. Kostnaderna för sol- och vindenergi fortsätter

att sjunka, och det har blivit mer ekonomiskt att ersätta konventionell basförsörjningskapacitet med förnybar energi och flexibilitet.

Energibolag planerar hur de ska kunna integrera sådana energikällor i deras befintliga anläggningar och uppdaterar sina långsiktiga

investeringsplaner därefter. Valutakursfluktuationerna på tillväxtmarknaderna som resulterat i långsammare beslutsfattande i vissa

länder minskade i slutet av året. Samtidigt främjade det fortsatta behovet av tillförlitlig kapacitet för att stöda ekonomisk tillväxt och

undvika elavbrott investeringarna i kraftverk.

Energy Solutions marknadsandelEnergy Solutions marknadsandel

Under den tolv månader långa perioden som gick ut i september minskade Wärtsiläs marknadsandel i segmentet <500 MW till

13% (17). De globala beställningarna av kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen var stabila och uppgick till 20,8

GW (20,7). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW. Datan har

samlats från McCoy Power-rapporten.

Gradvis återhämtning på marinmarknaden och stor efterfrågan påGradvis återhämtning på marinmarknaden och stor efterfrågan på
miljölösningarmiljölösningar
Under 2018 registrerades 1.237 (1.037, exklusive sena kontrakt) kontrakt på nybyggen. Marknadsläget inom LNG-tankfartyg

förbättrades i och med de stigande fraktpriserna och det ökande intresset för miljövänliga bränslen. Investeringarna i container-

och bulklastfartyg begränsades delvis av höga bränslekostnader och oron för globala tariffer. Orderaktiviteten var solid inom

kryssningsfartyg och stöddes av behovet av modern kapacitet för att motsvara den förväntade ökningen i antalet passagerare.

Inom passagerarfärjor riktades investeringar främst till förnyelse av flottan. Det fluktuerande oljepriset skapade osäkerhet inom

offshoreindustrin, och överkapaciteten fortsatte att begränsa investeringar i nybyggen. Efterlevnad av miljöbestämmelser var ett

nyckeltema inom shipping under året, och IMO 2020-svavelbestämmelserna ledde till att beställningarna av avgasreningssystem

ökade.

Enligt kompenserat bruttotonnage var Sydkorea och Kina fortfarande de största länderna inom varvsindustri med 43% respektive

32% av alla konfirmerade kontrakt. Japan och Italien stod för 13% respektive 3%.

Finansiell utvecklingAnchor
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OrderingångOrderingång

Orderingång under fjärde kvartaletOrderingång under fjärde kvartalet
Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 1.874 miljoner euro (1.514), en ökning med 24% jämfört med motsvarande

period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen var 1,22 (1,05).

Services orderingång ökade med 24% till 865 miljoner euro (696). Utöver den fortsatta efterfrågan på efterinstallationer av

avgasreningssystem omfattade beställningarna på marinmarknaden den första efterinstallationen av en Wärtsilä 31-motor på ett

fiskefartyg som ägs av norska Gardar AS. Motorn minskar NOx-utsläppen och bränsleförbrukningen avsevärt. Wärtsilä ingick

också ett treårigt drifts- och underhållsavtal för ett kraftverk på 130 MW som levererades till Mexiko under kvartalet.

Energy Solutions orderingång ökade med 18% till 589 miljoner euro (501). Asien samt Nord- och Sydamerika var de aktivaste

marknaderna. Beställningarna omfattade ett kraftverk på 378 MW som drivs med flytande naturgas i El Salvador och flera projekt i

Bangladesh och Indonesien. Wärtsilä fick också en strategiskt viktig order från Tyskland för ett kombinerat värmekraftverk på 90

MW som utrustas med Wärtsilä 31SG-motorer.

Marine Solutions orderingång uppgick till 419 miljoner euro (316), en ökning med 33% jämfört med motsvarande period året

innan. Orderaktiviteten fokuserade fortfarande på kryssningsfartyg och passagerarfärjor som stod för 31% av orderingången under

fjärde kvartalet. Gastankfartygen stod för 18%, medan de konventionella handelsfartygens andel var 16%. Specialfartygen stod för

19%, offshore för 9% och marinen för 6%. Övriga order uppgick till 1%.

Orderingång under rapportperiodenOrderingång under rapportperioden
Wärtsiläs orderingång för rapportperioden januari–december 2018 ökade med 12% och uppgick till 6.307 miljoner euro (5.644).

Orderingången jämfört med faktureringen var 1,22 (1,15).

Services orderingång ökade med 16% till 3.086 miljoner euro (2.670) tack vare den starka efterfrågan på efterinstallationer av

avgasreningssystem och det fortsatta intresset för långfristiga serviceavtal. På marinmarknaden omfattade årets höjdpunkter en

order på hybridskrubbrar och efterinstallationstjänster värd 170 miljoner euro från ett betydande europeiskt containerbolag och

förlängningen av Wärtsiläs serviceavtal med Royal Caribbean till 2028. Viktiga nya avtal på energimarknaden var ett 10-årigt

driftskontrakt för ett kraftverk i Papua Nya Guinea och ett 10-årigt underhålls- och rådgivningskontrakt med Hawaiian Electric Co.

Energy Solutions orderingång var 1.511 miljoner euro (1.685), en minskning med 10% jämfört med motsvarande period året innan.

Asien var den mest aktiva regionen när det gäller orderingång, och därefter kom Nord- och Sydamerika. Efterfrågan var god i

Bangladesh, där regeringen fortsätter att satsa på att öka hushållens tillgång till el, och den var också god i tillväxtekonomier

såsom Indonesien. På de utvecklade marknaderna fick Wärtsilä stora order från Australien och USA som stöder utbyggnaden av

förnybar energi. Wärtsilä fick också flera order på mjukvara för energilagring och näthantering under året.

Marine Solutions orderingång ökade med 33% till 1.710 miljoner euro (1.288). Flera order mottogs från stora kryssningsbolag,

vilket bidrog till den starka orderaktiviteten inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor som stod för 30% av orderingången.

Efterfrågan på miljölösningar fortsatte under hela året, främst till följd av IMO 2020-regelverket som snart träder i kraft. Ett stort

antal skrubbersystem beställdes till nybyggen, i synnerhet inom handelsfartygssegmentet, som stod för 28% av orderingången.

Andra viktiga order i detta segment omfattade leverans av teknologi för återvinning av lättflyktiga organiska föreningar,

hanteringssystem för LNG och hjälpmotorer till två nya skytteltankers för Singaporebaserade AET Tankers samt lösningar för

skytteltankers som byggs för TEEKAY. Gastankfartygens andel av orderingången var 14%, medan specialfartygen stod för 8%,

marinen för 8% och offshore för 7%. Övriga order uppgick till 5%.
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Orderingång per affärsområde

MEURMEUR 10-12/201810-12/2018
JusteradJusterad

10-12/201710-12/2017 FörändringFörändring 1-12/20181-12/2018
JusteradJusterad

1-12/20171-12/2017 FörändringFörändring

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

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

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

Orderingång totalt 1 8741 874 1 514 24% 66 307307 5 644 12%

Till följd av den interna omorganiseringen av serviceverksamheten överfördes 50 miljoner euro från Marine Solutions till Services i jämförelsetalen för
fjärde kvartalet 2017 och 190 miljoner euro för hela året.

Orderingång Energy Solutions

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

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

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

Förnybara -- - - 8787 - 100%

Orderingång totalt 992992 920 8% 2 9052 905 3 775 -23%

Samföretagens orderingångSamföretagens orderingång
Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretagen Wärtsilä Qiyao Diesel

Company Ltd, CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd. samt CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Company Ltd. i Kina uppgick till

sammanlagt 156 miljoner euro (70) under rapportperioden januari–december 2018. Dessa företags resultat rapporteras bland

intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anchor

OrderstockOrderstock
Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 6.166 miljoner euro (5.100), en ökning med 21%. Services

orderstock uppgick till 1.878 miljoner euro (1.220), vilket var 54% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan tack vare den

ökade efterfrågan på efterinstallationer av avgasreningssystem och fortsatt intresse för långfristiga serviceavtal. För serviceavtalen

tas endast den förväntade omsättningen under de kommande 24 månaderna upp i orderstocken. Energy Solutions orderstock var

stabil och uppgick till 1.871 miljoner euro (1.871), medan Marine Solutions orderstock ökade med 20% till 2.417 miljoner euro

(2.009).
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Orderstock per affärsområde

MEURMEUR 31.12.201831.12.2018
JusteradJusterad

31.12.201731.12.2017 FörändringFörändring

Services 11 878878 1 220 54%

Energy Solutions 11 871871 1 871 0%

Marine Solutions 22 417417 2 009 20%

Orderstock totalt 66 166166 5 100 21%

Till följd av den interna omorganiseringen av serviceverksamheten överfördes 49 miljoner euro från Marine Solutions till Services i jämförelsetalen i
slutet av december 2017.

Anchor

OmsättningOmsättning
Wärtsiläs omsättning ökade under fjärde kvartalet med 6% till 1.532 miljoner euro (1.441) tack vare de ökade volymerna inom

Services och Marine Solutions. Services omsättning ökade under fjärde kvartalet med 4% till 737 miljoner euro (710). Med

beaktande av valutakursförändringarna ökade Services omsättning med 5%. Energy Solutions omsättning var stabil och uppgick

till 431 miljoner euro (425). Marine Solutions omsättning uppgick till 364 miljoner euro (305), vilket var 19% högre än under

motsvarande kvartal året innan.

Under januari–december 2018 var Wärtsiläs omsättning 5.174 miljoner euro (4.911), en ökning med 5% jämfört med motsvarande

period året innan. Detta berodde främst på större leveransvolymer för utrustning. Services omsättning var stabil och uppgick till

2.426 miljoner euro (2.407). Med beaktande av valutakursförändringarna ökade Services omsättning med 4%. Energy Solutions

omsättning uppgick till 1.517 miljoner euro (1.401), en ökning med 8%. Marine Solutions omsättning ökade med 12% till 1.232

miljoner euro (1.104). Services stod för 47%, Energy Solutions för 29% och Marine Solutions för 24% av den totala omsättningen.

Cirka 67% av Wärtsiläs omsättning under januari–december 2018 var denominerad i euro, 21% i US-dollar och resten fördelad

mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde

MEURMEUR 10-12/201810-12/2018
JusteradJusterad

10-12/201710-12/2017 FörändringFörändring 1-12/20181-12/2018
JusteradJusterad

1-12/20171-12/2017 FörändringFörändring

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

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

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

Omsättning totalt 11 532532 1 441 6% 55 174174 4 911 5%

Till följd av den interna omorganiseringen av serviceverksamheten överfördes 55 miljoner euro från Marine Solutions till Services i jämförelsetalen för
fjärde kvartalet 2017 och 177 miljoner euro för hela året.

Anchor
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Rörelseresultat och lönsamhetRörelseresultat och lönsamhet
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 206 miljoner euro (222), dvs. 13,4% av omsättningen (15,4). Jämförbart rörelseresultat var

226 miljoner euro (241), dvs. 14,7% av omsättningen (16.7). Jämförelsestörande poster omfattade kostnader för

omstruktureringsprogram på 20 miljoner euro (18). Under jämförelseperioden omfattade dessa poster även förvärvsrelaterade

kostnader på en miljon euro. Jämförbart justerat EBITA var 237 miljoner euro (250), dvs. 15,4% av omsättningen (17,4).

Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 11 miljoner euro (10).

Rörelseresultatet för rapportperioden januari–december 2018 var 543 miljoner euro (538), dvs. 10,5% av omsättningen (11,0).

Leveranser av utrustning steg inom koncernens försäljningsmix, vilket i kombination med ökade kostnader för forskning, utveckling

och digitalisering belastade lönsamheten. Jämförbart rörelseresultat var 577 miljoner euro (576), dvs. 11,2% av omsättningen

(11,7). Jämförelsestörande poster uppgick till 35 miljoner euro (37), av vilka 29 miljoner euro (36) hänförde sig till

omstruktureringsprogrammen och 6 miljoner euro (2) till förvärv och andra kostnader. Jämförbart justerat EBITA var 621 miljoner

euro (612), dvs. 12,0% av omsättningen (12,5). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 43 miljoner euro (36).

Resultatsiffrorna för redovisningsperioden inkluderar en provision på ca 70 miljoner euro för att täcka kostnadsöverskridningar och

förseningar för två reservkraftsprojekt för kärnkraftverk. Behovet av ytterligare avsättningar identifierades under en detaljerad

genomgång av företagets kärnkraftsprojekt efter att Wärtsilä beslutat att upphöra med att leverera nyutrustning till detta segment.

Den negativa effekten på resultatet motverkades delvis av realisationsvinsten på 27 miljoner euro från avyttringen av

pumpverksamheten och frigörandet av en provision på 21 miljoner euro relaterad till långsiktiga belöningsprogram. 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 2018 var -40 miljoner euro (-47). Nettoräntorna var -7 miljoner euro

(-8). Vinsten före skatter var 502 miljoner euro (491). Skatterna uppgick till 116 miljoner euro (117), vilket motsvarar en effektiv

skattesats på 23,1% (23,7). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 386 miljoner euro (375). Resultatet per aktie var 0,65

euro (0,63) och det egna kapitalet per aktie 4,09 euro (3,97). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 18,1% (18,5), medan

avkastningen på eget kapital (ROE) var 16,1% (16,0).

Resultatmått och jämförelsestörande poster

MEURMEUR 10-12/201810-12/2018
JusteradJusterad

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

1-12/20171-12/2017

Jämförbart justerat EBITA 237237 250 621621 612

Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -11-11 -10 -43-43 -36

Jämförbart rörerelseresultat 226226 241 577577 576

Jämförelsestörande poster -20-20 -19 -35-35 -37

Rörelseresultat 206206 222 543543 538

Anchor

Balans, finansiering och kassaflödeBalans, finansiering och kassaflöde
Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 349 miljoner euro (276). Kassaflödet från

rörelseverksamheten under januari–december 2018 var 470 miljoner euro (430). I slutet av rapportperioden uppgick

rörelsekapitalet till 581 miljoner euro (563), en minskning med 201 miljoner euro från föregående kvartal. De erhållna

förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 584 miljoner euro (522). I slutet av föregående kvartal var förskottsbetalningarna 557

miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden var 487 miljoner euro (379). Outnyttjade kreditlöften uppgick till 640

miljoner euro (765).
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Wärtsiläs räntebärande lån var 823 miljoner euro (619) i slutet av december 2018. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som

förfaller inom de följande 12 månaderna var 74 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 748 miljoner euro. Räntebärande

lån, netto, uppgick till 333 miljoner euro (234) och nettoskuldsättningsgraden till 0,14 (0,10).

Koncernens likvida beredskap

MEURMEUR 31.12.201831.12.2018 31.12.201731.12.2017

Likvida medel 487487 379

Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 640640 765

Likvida beredskap 1 1271 127 1 144

% av omsättningen (rullande 12 månader) 2222 23

Avdragna företagscertifikat -- -

Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 1 1271 127 1 144

% av omsättningen (rullande 12 månader) 2222 23

Den 31 december 2018 var den totala låneportföljens genomsnittliga maturitet 48 månader, och de långfristiga skuldernas genomsnittliga maturitet
var 49 månader.

Anchor

BruttoinvesteringarBruttoinvesteringar
Bruttoinvesteringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 110 miljoner euro (64)

under rapportperioden januari–december 2018. Investeringarna i förvärv och samföretag uppgick till 196 miljoner euro (191).

Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 130 miljoner euro (134).

År 2019 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre

än avskrivningarna och nedskrivningarna.

Strategisk utvecklingAnchor

StrategiStrategi
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

Smart Marine- och Smart Energy-vision. Med en integrerad portfölj av tjänster, system och produkter som beaktar kundernas

behov under hela livscykeln har Wärtsilä en bra position när det gäller energieffektiva och innovativa lösningar. Betoningen ligger

på att optimera installationernas prestanda under livscykeln med hjälp av dataanalys och artificiell intelligens som stöd för

kundernas operativa beslut. Wärtsiläs digitala transformation kommer att erbjuda kunderna mer värde genom fokus på samarbete

och kunskapsdelning. En stark närvaro på nyckelmarknaderna 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 vi kan säkerställa och stärka företagets 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 gör oss till en

högpresterande organisation. Implementeringen av operativ effektivitet säkerställer att det är lätt att samarbeta med Wärtsilä samt

främjar produktiviteten och effektiviteten för kunderna.

Anchor
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Förvärv och avyttringarFörvärv och avyttringar
I februari meddelade Wärtsilä att QuantiServ-utbudet utvidgas genom förvärvet av Lock-n-Stitch Inc., ett amerikanskt

konstruktionsföretag som specialiserat sig på att reparera gjutjärn. Förvärvet stärker Wärtsiläs serviceportfölj för kunder som har

utrustning från flera tillverkare. Wärtsilä slutförde också förvärvet av Trident BV, ett nederländskt företag som specialiserat sig på

underhåll, inspektion och reparation under vattenytan. Förvärvet gör det möjligt för Wärtsilä att bli en ledande global aktör inom

service under vattenytan. Wärtsiläs undervattenstjänster befästes ytterligare i oktober genom förvärvet av Burriel Navarro, S.L, ett

företag som tillhandahåller undervattenstjänster i de viktigaste hamnarna i Spanien.

I mars meddelade Wärtsilä om förvärvet av Transas, ett globalt marknadsledande företag inom marinnavigationslösningar,

professionella utbildnings- och simuleringstjänster, kontroll av fartygstrafik samt monitorering och support. Förvärvet är ett viktigt

steg framåt mot realiseringen av Wärtsiläs vision Smart Marine där smarta fartyg kommunicerar med smarta hamnar och andra

parter för att ge branschen tre fundamentala fördelar: maximering av utnyttjandet av resurser och operativ effektivitet, minimering

av miljökonsekvenserna och -riskerna samt uppnående av maximal säkerhet. Transaktionens värde är 210 miljoner euro

(företagets värde), och den slutfördes i maj 2018.

I oktober avyttrade Wärtsilä sin pumpverksamhet till Solix Group, ett skandinaviskt investeringsföretag med kontor i Köpenhamn i

Danmark och i Malmö i Sverige. Wärtsilä Pumps var en del av Wärtsilä Marine Solutions organisation efter förvärvet av Hamworthy

2012. Avyttringen gör det möjligt för Wärtsilä att fokusera mer på sin Smart Marine-vision.

Anchor

Strategiska projekt, partnerskap och samföretagStrategiska projekt, partnerskap och samföretag
I januari ingick Wärtsilä och Schneider Electric ett avtal om samarbete inom datacentralsprojekt. Syftet med samarbetsavtalet är

att öppna marknader för innovativa optimeringslösningar för datacentralsenergi som fokuserar på projekt i hyperskala som har en

elektrisk belastning på minst 10 MW. Wärtsilä kommer att leverera kraftverk, medan Schneider Electric kommer att fokusera på

optimering av eldistribution.

I april offentliggjorde Wärtsilä ett partnerskapsavtal med cybersäkerhetsföretaget Templar Executives i syfte att etablera en

cyberakademi i världsklass i Singapore. Akademin ordnar kurser som stöder och förbättrar cybermognaden inom shipping, främst

operatörer och ägare. Wärtsilä samarbetar också med Maritime and Port Authority of Singapore för att främja maritima

innovationer och FoU. Partnerskapet omfattar fyra områden: digital acceleration, cyber-fysisk säkerhet, intelligenta fartyg och

hamnoperationer.

I juni ingick Wärtsilä och Hyundai Motor Group ett avtal om teknologiskt och kommersiellt partnerskap i syfte att använda

begagnade batterier från eldrivna fordon på fartyg för den växande energilagringsmarknaden. Partnerskapet fokuserar på

avancerade energilagringsprodukter och -plattformar som maximerar användningen av Hyundais begagnade batterier från eldrivna

fordon via Wärtsiläs existerande kundrelationer och kanaler i 178 länder.

I augusti meddelade Wärtsilä att man kommer att bygga ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion, Smart

Technology Hub, i Vasa, Finland. Hubben kommer att vara unik på sitt område och möjliggöra smidigare och effektivare testning

och produktutveckling för marin- samt olje- och gasindustrin, och även nya energisystem. I anslutning till projektet kommer

Wärtsilä att investera 83 miljoner euro i modern testnings- och produktionsteknik. Majoriteten av dessa kostnader materialiseras

under 2020. Den totala investeringen i hubben kommer att vara ca 200 miljoner euro, och den består av kontors- och

fabriksbyggnader, logistik och infrastruktur.

I november undertecknade Wärtsilä, Tekniska universitetet i Villmanstrand (LUT), och Nebraska Public Power District (NPPD), det

största elbolaget i delstaten Nebraska, en avsiktsförklaring (MoU) för att undersöka utvecklingen av affärsverksamhet med

alternativa bränslen och Wärtsiläs generatorer. Målsättningen är att utveckla en tekniskt och kommersiellt gångbar lösning vilket

gör det möjligt att framskrida med ett storskaligt pilotprojekt.

I december introducerade Wärtsilä Innovation Community Initiative tillsammans med Tieto, St1, Fortum och Demos Helsinki i syfte

att påskynda den globala energisektorns omvandling till mer hållbar energiförsörjning. Sammanslutningen kommer att erbjuda en
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arena för studier, förbättringar, experiment, validering och lansering av nya innovationer som utmanar de befintliga paradigmen för

energisystem.

Anchor

Forskning och utveckling, lansering av nya produkterForskning och utveckling, lansering av nya produkter
Utgifterna för forskning och utveckling uppgick till 165 miljoner euro (141) under rapportperioden januari-december 2018, vilket

motsvarade 3,2% av omsättningen (2,9). De viktigaste fokusområdena var digitalisering, förbättrad verkningsgrad,

bränsleflexibilitet och mindre miljökonsekvenser.

På marinmarknaden genomförde Wärtsilä ett antal test relaterade till den automatiska dockningslösningen. Dessa test

kulminerade i oavbruten automatisk drift av den norska operatören Norleds 83 meter långa färja Folgefonn längs hela rutten.

Utvecklingen inom miljölösningar omfattade beviljande av typgodkännande för systemet för hantering av ballastvatten Aquarius EC

av USA:s kustbevakning (USCG) och alla testprocedurer som USCG kräver slutfördes för Aquarius UV-systemet. I oktober

invigdes Wärtsiläs nya hybridcenter. Centret bygger på ett innovativt koncept som gör det möjligt att vidareutveckla och sprida

Wärtsiläs HY-hybridkraftmodul och samtidigt ge kunderna en möjlighet att erfara fördelarna med Wärtsilä HY. Centret kommer

också att utbilda besättningar och ge tekniker konkreta erfarenheter. Nylanserade produkter under året omfattade Nacos Platinum

solid state S-Band-radarsystem och den första högvarviga Wärtsilä-motorn. Wärtsilä 14 är en kompakt motor för ställen med

utrymmes- och viktbegränsningar, och den har lägre kapitalkostnader och uppfyller de rådande och framtida globala

utsläppskraven. Den erbjuder också kunderna en förbättrad effektivitet, säkerhet och hållbarhet.

I juni lanserades Wärtsiläs nya solkrafts- och lagringshybridlösning för energimarknaden. Wärtsilä Hybrid Solar integrerar motorer,

solceller och lagring i syfte att leverera en lösning som är klimatvänlig, med ökad elasticitet och effektivitet och som också kan

backas upp av en kraftproducents befintliga elnätsinfrastruktur. En kritisk komponent när det gäller att maximera värdet av denna

hybridlösning är GEMS-mjukvaran och kontrollplattformen som utvecklats av Wärtsiläbolaget Greensmith Energy. I september

lanserades GridSolv, en avancerad modulbaserad lagringslösning som designats för att ge maximal flexibilitet och snabb drift.

Lösningens arkitektur stöder både enskild användning och hybridlösningar med termiska anläggningar eller anläggningar som

drivs med förnybara energikällor. Den senaste versionen av Wärtsiläs avancerade mjukvaruplattform för energihantering, GEMS 6,

lanserades i december. GEMS används i över 70 elnät i nio länder och är integrerad i många termiska kraftverk och kraftverk som

drivs med förnybara bränslen. GEMS ger också belastnings- och väderprognoser.

Under året lanserade Wärtsilä tillsammans med Templar Executive MCERT, en internationell plattform för cyberunderrättelse och

incidentrapportering som förbättrar det maritima ekosystemets säkerhet. Den ger internationella underrättelser, råd och stöd,

inklusive assistans i realtid till medlemmar när det gäller cyberattacker och -incidenter och har en portal för

cybersäkerhetsrapportering. MCERT administreras av Wärtsilä Acceleration Centre i Singapore, som öppnades under året.

Anchor

PersonalPersonal
Wärtsilä hade 19.294 (18.065) anställda i slutet av december 2018. Antalet anställda i genomsnitt under januari–december 2018

var 18.899 (17.866). Ökningen i antalet anställda beror främst på förvärvet av Transas. Services hade 11.322 (11.234), Energy

Solutions 1.171 (1.038) och Marine Solutions 5.995 (5.235).

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (20) i Finland och 40% (38) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 24% (27) av de

anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 11% (11) och personalen i övriga världen för 4% (4).

Anchor

Förändringar i ledningenFörändringar i ledningen
Följande personer har utnämnts till medlemmar av Wärtsilä Oyj Abp:s direktion under rapportperioden januari-december:

Marco Wirén (52), ekon.mag., utnämndes till direktör för Energy Solutions och direktionsmedlem från och med 1.10.2018. Han

ansvarar för den globala verksamheten inom Wärtsiläs Energy Solutions och rapporterar till koncernchef Jaakko Eskola. Han
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efterträder Javier Cavada Camino, som lämnade Wärtsilä för att bli koncernchef för det Londonbaserade energilagringsföretaget

Highview Power.

MBA Arjen Berends (50) utnämndes till ekonomi- och finansdirektör och direktionsmedlem från och med 1.10.2018. Han

rapporterar till koncernchef Jaakko Eskola.

Wärtsilä nya organisation baserad på två affärsområden som omfattar både nybyggen och service blev verksam från och med

1.1.2019. Roger Holm, tidigare direktör för Marine Solutions, utnämndes till direktör för Wärtsilä Marine-affärsområdet, och Marco

Wirén, tidigare direktör för Energy Solutions, utnämndes till direktör för Wärtsilä Energy-affärsområdet. Pierpaolo Barbone (61),

direktör för Services och ställföreträdande verkställande direktör, lämnade Wärtsilä i slutet av året.

Anchor

Hållbar utvecklingHållbar utveckling
Tack vare sina 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. Wärtsiläs fjärde globala säkerhetsdag ordnades i mars med temat

”On the Road”. Syftet var att öka medvetenheten om risker och stöda medarbetare i att göra säkrare val när de reser.

I juni lanserade Wärtsilä en ny vision för energimarknaden som går ut på en framtid med hundraprocentigt förnybar energi.

Maximering av energiförsörjning med förnybara energikällor gör det möjligt att utveckla ett mer hållbart och modernt energisystem

för framtida generationer. I egenskap av en integrator av energisystem och med hjälp av utbudet av flexibla kraftförsörjnings- och

lagringslösningar samt livscykeltjänster leder Wärtsilä denna omvandling.

I september tillkännagav Wärtsilä ”An Oceanic Awakening” – ett globalt initiativ som fokuserar på en radikal transformation av den

globala marin- och energiindustrin till ett överlägset effektivt, miljövänligt och uppkopplat ekosystem.

Wärtsiläs aktie är införd i flera hållbarhetsindex, såsom Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), FTSE4Good Index Series, Ethibel

Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, MSCI ACWI ESG Leaders Index, OMX GES Sustainability Nordic Index och STOXX

Global ESG Leaders Index.

Aktier och bolagsstämmanAnchor

Aktier och aktieägareAktier och aktieägare
Under januari–december 2018 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 278.938.159 aktier, vilket motsvarade en

omsättning på 4.754 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, såsom Turquoise, BATS CXE och

BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 226.474.065 aktier.
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Aktierna på Nasdaq Helsinki

Antal aktierAntal aktier AktieomsättningAktieomsättning

31.12.201831.12.2018 och rösteroch röster 1-12/20181-12/2018

WRT1V 591 723 390 278 938 159

1.1. - 31.12.20181.1. - 31.12.2018 HögstaHögsta LägstaLägsta MedelkursMedelkurs 11 SistaSista

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

1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs

31.12.201831.12.2018 31.12.201731.12.2017

Marknadsvärde, MEUR 8 222 10 375

Utländska aktieägare, % 54,5 55,9

Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari-december 2018 informerades Wärtsilä om följande ändringar av ägarandelar:

PubliceringsdatumPubliceringsdatum TransaktionsdatumTransaktionsdatum AktieägareAktieägare FlaggningsgränsFlaggningsgräns Direkt ägarandel, %Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %Total ägarandel, %

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

28.2.2018 27.2.2018 BlackRock Investment Management
(UK) Limited

Under 5% 4,85 6,10

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

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

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

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

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

22.3.2018 21.3.2018 BlackRock Investment Management
(UK) Limited

Över 5% 5,07 6,03

6.9.2018 5.9.2018 BlackRock Investment Management
(UK) Limited

Under 5% 4,75 5,78

28.9.2018 27.9.2018 BlackRock Investment Management
(UK) Limited

Över 5% 5,03 5,14

2.10.2018 1.10.2018 BlackRock Investment Management
(UK) Limited

Under 5% 4,9999 5,11

3.10.2018 2.10.2018 BlackRock Investment Management
(UK) Limited

Över 5% 5,04 5,16

5.10.2018 4.10.2018 BlackRock Investment Management
(UK) Limited

Under 5% 4,99 5,11

8.10.2018 5.10.2018 BlackRock Investment Management
(UK) Limited

Över 5% 5,04 5,11

16.10.2018 12.10.2018 BlackRock Investment Management
(UK) Limited

Under 5% 4,98 5,04

18.10.2018 16.10.2018 BlackRock Investment Management
(UK) Limited

Under 5% - -

23.10.2018 19.10.2018 BlackRock Investment Management
(UK) Limited

Över 5% 4,98 5,01

WÄRTSILÄ OYJ ABP Bokslutskommuniké 2018 13



24.10.2018 22.10.2018 BlackRock Investment Management
(UK) Limited

Över 5% 5,005 5,029

25.10.2018 23.10.2018 BlackRock Investment Management
(UK) Limited

Under 5% - -

Anchor

Beslut av ordinarie bolagsstämmanBeslut av ordinarie bolagsstämman
Bolagsstämman som ordnades 8.3.2018 fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet

för räkenskapsåret 2017.

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 2018 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

DividendDividend
Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,38 euro per aktie i dividend i två poster. Den första dividendposten

på 0,69 euro per aktie betalades 19.3.2018. I enlighet med den godkända vederlagsfria aktieemissionen (aktiesplit) fördelades den

andra posten mellan en gammal och två nya aktier så att 0,23 euro betalades för varje aktie. Den andra posten betalades

27.9.2018. Justerat till det ökade antalet aktier till följd av den vederlagsfria emissionen var dividenden 0,46 euro per aktie.

Vederlagsfri aktieemission (aktiesplit)Vederlagsfri aktieemission (aktiesplit)
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till en vederlagsfri aktieemission i proportion till aktieägarnas innehav så att två nya

aktier emitteras för varje befintlig aktie. Därigenom emitterades totalt 394.482.260 nya aktier. De nya aktierna infördes i

handelsregistret 12.3.2018.

Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolagetFullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget
Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst 57.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock

högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.

Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst 57.000.000 egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets

egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav 2.3.2017. Styrelsen beviljades

fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktierna kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att köpa eller

distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget.

Styrelsens konstituerande möteStyrelsens 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 utnämnings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter

till kommittéerna:

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

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

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

Anchor
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Styrelsens förslag till dividendStyrelsens förslag till dividend
Styrelsen föreslår att en dividend på 0,48 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2018. Moderbolagets utdelningsbara

medel uppgår till 1.037.972.039,58 euro, varav räkenskapsperiodens vinst utgör 308.072.530,42 euro. Antalet aktier som

berättigar till dividend är 591.723.390. Dividenden betalas i två rater.

Den första raten på 0,24 euro per aktie betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av

Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag 11.3.2019. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 18.3.2019.

Den andra raten på 0,24 euro per aktie betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av

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

18.9.2019. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle infalla

20.9.2019 och utbetalningsdagen 27.9.2019.

Årsredovisningen 2018, innehållande bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats

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

UtsikterAnchor

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamhetenRisker 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. Vissa länders försvagade valutor kan påverka kundernas köpkraft. Det svåra läget inom

konventionella handelsfartyg och offshore fortsätter att skapa osäkerhet.

På kraftförsörjningsmarknaden fortsätter den sköra ekonomiska tillväxten och det långsamma beslutsfattandet att vara de primära

riskerna för hur efterfrågan utvecklas. Geopolitiska spänningar och eventuella handelshinder i kombination med stora

valutakursfluktuationer kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Pristrycket på grund av den fortsatt hårda

konkurrensen är fortfarande en riskfaktor.

Spänningarna i världshandeln och den makroekonomiska osäkerheten fortsätter att vara riskfaktorer för marinindustrin.

Offshoresegmentet förblir en utmaning på grund av överkapacitet och fluktuerande oljepriser. Klimatförändringen kräver ytterligare

åtgärder för att minska utsläppen inom shipping. Nya och potentiella miljöbestämmelser är dock en osäkerhetsfaktor. En effektiv

hantering av cyberrisker blir allt viktigare, eftersom cybersäkerhet har blivit en kritisk faktor i många säkerhetssystem inom

shipping.

Wärtsilä betonar ett holistiskt tillvägagångssätt i hanteringen av cyberrisker och fysiska säkerhetsrisker i sin interna verksamhet och

sina relationer med kunderna. Företagets cybersäkerhetsteam utför sina operativa, administrativa och compliancerelaterade

aktiviteter enligt protokollen IEC62443 och ISO 27k. Dessa aktiviteter omfattar cybersäkerhet, riskhantering, upptäckt, säker

utveckling av mjukvara, utbildning, ändpunktsskydd, nätverkssäkerhet och rådgivning i cyberfrågor. Wärtsilä har implementerat

nya processer för lagring, behandling, och användning av data i företagets system för att uppfylla kraven enligt den allmänna

dataskyddsförordningen. Cybersäkerheten beaktades i implementeringen.

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.

Anchor
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Wärtsiläs utsikterWärtsiläs utsikter
Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2019 väntas vara i linje med föregående år. Per affärsområde väntas

efterfrågan utvecklas enligt följande:

• Solid inom Wärtsilä Energy affärsområdet. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande

efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna skapar behov av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet.

• Solid inom Wärtsilä Marine affärsområdet. Wärtsiläs efterfrågeutsikter får stöd av företagets omfattande utbud av

produkter och tjänster samt breda segmentexponering som kompenserar för den långsamma återhämtningen inom de

totala fartygsbeställningarna.

Wärtsiläs nuvarande orderbok för leveranser under 2019 är 3.696 miljoner euro (3.207). Leveranserna förväntas bli koncentrerade

till andra halvåret.

Anchor

Händelser efter rapportperiodenHändelser efter rapportperioden
Den 30 januari 2019 offentliggjorde Wärtsilä planer om att omstrukturera sin verksamhet och sina resurser för att säkra

lönsamheten och konkurrenskraften i framtiden. Det koncernövergripande programmet betonar hållbara besparingar och åtgärder

som ökar värdet för kunderna. Detta omfattar starkare fokus på målinriktade försäljningsåtgärder, utveckling av den avtals- och

tjänstebaserade verksamheten, genomgång av kostnadsstrukturen, samt optimering av affärsportföljen och organisationen.

Programmet förväntas leda till en minskning av ca 1.200 arbetsplatser globalt. Minskningarna påverkar alla affärsområden och

stödfunktionerna. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä uppnå årliga besparingar på ca 100 miljoner euro. Effekten av

besparingarna kommer att ta form gradvis under andra hälften 2019 och de kommer att ha införts fullständigt fram till slutet av

2020. Kostnaderna som uppstår i samband med omstruktureringen beräknas uppgå till ca 75 miljoner euro.
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Wärtsiläs bokslutskommuniké 2018Wärtsiläs bokslutskommuniké 2018
Denna bokslutskommuniké har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för

upprättandet är förenliga med bokslutet för 2017 med undantag för IFRS-tilläggen nedan. Alla siffror har avrundats och således

kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningarAnvändning 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-tilläggIFRS-tillägg
År 2018 införde koncernen följande nya och ändrade standarder som utfärdats av IASB.

IFRS 15 IntäkterIFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och relaterade ändringar av standarden. Standarden är en ny modell med fem steg som

tillämpas på intäkter från avtal med kunder. IFRS 15 bygger på principen att intäkter redovisas när innehavet av en vara eller tjänst

övertas av kunden. I enlighet med standard redovisas intäkterna när bestämmande inflytande överförs med tiden eller vid en

tidpunkt. Koncernen har infört den nya standarden på den krävda dagen med hjälp av den kompletta retrospektiva metoden.

Upplysningarna om intäkterna presenteras enligt den nya standarden.

Införande av IFRS 15 ledde till förändringar i intäktsredovisningen av långfristiga service- och underhållsavtal samt

entreprenadavtal relaterade till olje- och gasverksamheten. Intäktsredovisningen av långfristiga service- och underhållsavtal

förändrades från en outputmetod (färdigställandegrad enligt andelen presterade tjänster) till en inputmetod (färdigställandegrad

enligt involverade kostnader). Inom entreprenadavtal relaterade till gasverksamheten ändrades metoden för intäktsredovisningen

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

kostnader). Den totala omräkningseffekten på eget kapital var -13 miljoner euro. Omräkningseffekten på 2017 resultat per aktie var

-0.04 EUR.

Eftersom koncernen har infört IFRS 15 med hjälp av den kompletta retrospektiva metoden, omräkningseffekten presenteras i

tabellen nedan också för ingående balansen för räkenskapsperioden 2017:

Balansräkning i sammandrag

Justerad Justerad

MEUR 1.1.2017 31.12.2017 31.12.2018

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 1 434 1 577 1 747

Materiella tillgångar 405 349 324

Innehav i intresse- och samföretag 84 83 66

Övriga placeringar 15 13 16

Uppskjuten skattefordran 144 131 129

Övriga fordringar 38 132 86

Anläggningstillgångar totaltAnläggningstillgångar totalt 2 119 2 285 2 369

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångar

Varor i lager 1 042 1 051 1 165

Övriga fordringar 1 775 1 933 2 038
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Likvida medel 472 379 487

Omsättningstillgångar totaltOmsättningstillgångar totalt 3 289 3 363 3 690

Tillgångar totaltTillgångar totalt 5 408 5 648 6 059

Eget kapitalEget kapital

Aktiekapital 336 336 336

Övrigt eget kapital 1 936 2 016 2 082

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägareEget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 272 2 352 2 418

Innehav utan bestämmande inflytande 34 24 14

Eget kapital totaltEget kapital totalt 2 305 2 376 2 432

Långfristiga skulderLångfristiga skulder

Räntebärande skulder 520 517 748

Uppskjuten skatteskuld 93 102 99

Övriga skulder 270 270 245

Långfristiga skulder totaltLångfristiga skulder totalt 884 889 1 092

Kortfristiga skulderKortfristiga skulder

Räntebärande skulder 108 102 74

Övriga skulder 2 111 2 281 2 461

Kortfristiga skulder totaltKortfristiga skulder totalt 2 219 2 383 2 535

Skulder totaltSkulder totalt 3 103 3 272 3 627

Eget kapital och skulder totaltEget kapital och skulder totalt 5 408 5 648 6 059

Tillägg till IFRS 2 Aktierelaterade ersättningarIFRS 2 Aktierelaterade ersättningar – Förtydligande och mätning av aktierelaterade ersättningar (tillämpas på

redovisningsperioder från och med 1.1.2018). 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 hade ingen inverkan på koncernbokslutet.

Tillägg till IFRS 4 FörsäkringsavtalIFRS 4 Försäkringsavtal – Tillämpning av IFRS 9 Finansiella instruments med IFRS 4 Försäkringsavtal (tillämpas på

redovisningsperioder från och med 1.1.2018): Tillämpning av IFRS 9 Finansiella instruments med IFRS 4. Tilläggen hjälper

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

försäkringsavtal. Tilläggen hade ingen inverkan på koncernbokslutet.

IFRIC 22 Transaktioner och förskott i utländsk valutaIFRIC 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 hade ingen inverkan på koncernbokslutet.

Införande av nya och uppdaterade IFRS-standarderInförande av nya och uppdaterade IFRS-standarder
År 2019 kommer koncernen att införa följande nya och ändrade standarder och tolkningar som utfärdats av IASB.

Nya IFRS 16 LeasingavtalIFRS 16 Leasingavtal (gäller för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2019): IFRS 16 avser definition, redovisning

och värdering av leasingavtal och noter relaterade till leasing. Standarden ersätter IAS 17 Leasingavtal.
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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 operationella leasingkontrakt till 284 miljoner euro. Baserat på

koncernens uppskattning uppgår nettonuvärdet av den aktiverade leasingskulden till 212 miljoner euro enligt följande beräkning:

MEUR

Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal 31.12.2018 284284

Variabla leasingavgifter -23-23

Restvärde -3-3

Kortfristiga leasingtillgångar samt leasingtillgångar med lågt värde -15-15

Leasingavtal, som Wärtsilä förbundit sig till, men som inte ännu inletts -3-3

Nominellt belopp av leasingskulder 1.1.2019Nominellt belopp av leasingskulder 1.1.2019 240240

Nuvärde 212212

Koncernen kommer att tillämpa de två tillgängliga undantagen som avser antingen kortfristiga kontrakt där leasingperioden är

mindre än 12 månader eller mindre, eller tillgångar med lågt värde som kostnadsförs under övriga rörelsekostnader. Koncernen

kommer att tillämpa den ändrade metoden i övergången.

Tillägg till IAS 28 Långfristiga innehav i intresseföretag och samföretag*IAS 28 Långfristiga innehav i intresseföretag och samföretag* (träder i kraft för räkenskapsperioder som börjar

den 1 januari 2019). I tilläggen klargörs att IFRS 9 finansiella instrument tillämpas på redovisning av långfristiga innehav i ett

intresse- eller samföretag som kapitalandelsmetoden inte tillämpas på. Tilläggen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

Tillägg till IAS 19 Ändring, reducering eller reglering av plan*IAS 19 Ändring, reducering eller reglering av plan* (träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019).

Ändringen klargör redovisningen när en plan ändras, reduceras eller regleras under en rapporteringsperiod. I tillägget anges att när

en plan ändras, reduceras eller regleras under den årliga rapporteringsperioden, måste ett företag använda uppdaterade

antaganden för att fastställa aktuella servicekostnader och nettoränta. Tolkningen skulle påverka koncernredovisningen i händelse

av reduceringar eller regleringar.

Tillägg till IFRS 9 Förskottsbetalning med negativ ersättningIFRS 9 Förskottsbetalning med negativ ersättning (gäller för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2019 eller

senare). Förskottsbetalning med negativ kompensation förändrar de befintliga kraven i IFRS 9 avseende uppsägningsrätt för att

möjliggöra värdering till upplupet anskaffningsvärde (eller, beroende på affärsmodellen, till verkligt värde via övrigt totalresultat)

även i fall av negativa kompensationsbetalningar. Utan tillägget skulle dessa finansiella tillgångar mätas redovisas till verkligt värde

via resultaträkningen. Tilläggen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

IFRIC 23 Redovisning av osäkerheter i inkomstskatterIFRIC 23 Redovisning av osäkerheter i inkomstskatter (träder i kraft för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2019).

Tolkningen tar upp redovisningen av inkomstskatter när skattemässiga behandling medför osäkerhet som påverkar tillämpningen

av IAS 12. Nyckelfrågan är om skattemyndigheten kommer att acceptera den valda skattemässiga behandlingen. När man

beaktar detta är antagandet att skattemyndigheterna kommer att ha full kännedom om all relevant information vid bedömningen

av den föreslagna skattebehandlingen. Tolkningen har ingen väsentlig inverkan på koncernbokslutet.

Årliga förbättringar av IFRS 2015-2017 cykel*Årliga förbättringar av IFRS 2015-2017 cykel*: De årliga förbättringarna omfattar mindre ändringar av fyra standarder.

Ändringarna väntas inte medföra några konsekvenser för koncernbokslutet.
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Koncernen förväntar sig att efter 2019 anta följande nya standard som redan utfärdats av IASB.

IFRS 17IFRS 17 Försäkringsavtal*Försäkringsavtal* (träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2021): IFRS 17 gäller alla typer av

försäkringsavtal (direkt försäkring och återförsäkring) oavsett vilken typ av företag som utfärdar dem, samt vissa garantier och

finansiella instrument med diskretionärt deltagande. Det övergripande målet är en konsekvent redovisningsmodell för

försäkringsavtal. Inverkan av den nya standarden på koncernbokslutet utvärderas som bäst.

* Har inte godkänts för tillämpning i EU 31.12.2018.

Intern överföring av serviceaktiviteterIntern överföring av serviceaktiviteter
Wärtsilä har beslutat att överföra vissa serviceaktiviteter från affärsområdet Marine Solutions till Services den 1.1.2018. Syftet är att

stärka utvecklingen av dessa aktiviteter. Jämförelseperioderna för 2017 har justerats därefter. Till följd av detta har omsättning på

177 miljoner euro, orderingång på 190 miljoner euro och orderstock på 49 miljoner euro överförts från Marine Solutions till

Services för räkenskapsperioden 2017. Denna överföring har ingen inverkan på koncernens totala siffror.

De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.
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Koncernens resultaträkning

JusteradJusterad JusteradJusterad

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

10–1210–12
/2017/2017

Omsättning 55 174174 4 911 11 532532 1 441

Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete 6464 28 -111-111 -66

Tillverkning för eget bruk 1414 12 55 10

Övriga intäkter 8080 60 5353 22

Material och tjänster -2-2 852852 -2 561 -776-776 -684

Kostnader för ersättningar till anställda -1-1 175175 -1 214 -273-273 -309

Avskrivningar och nedskrivningar -130-130 -134 -37-37 -42

Övriga kostnader -648-648 -577 -190-190 -156

Resultatandel i intresse- och samföretag 1313 13 33 6

RörelseresultatRörelseresultat 543543 538 206206 222

Finansiella intäkter 2424 12 1212 3

Finansiella kostnader -65-65 -59 -24-24 -13

Resultat före skatterResultat före skatter 502502 491 194194 211

Inkomstskatter -116-116 -117 -41-41 -47

Räkenskapsperiodens resultatRäkenskapsperiodens resultat 386386 375 153153 165

Fördelning:

Moderbolagets aktieägare 386386 375 152152 166

Innehav utan bestämmande inflytande 11 -1 11 -2

386386 375 153153 165

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

Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,650,65 0,63 0,250,25 0,28

Resultat per aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier.
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Rapport över totalresultat

JusteradJusterad JusteradJusterad

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

10–1210–12
/2017/2017

Räkenskapsperiodens resultatRäkenskapsperiodens resultat 386386 375 153153 165

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 -3-3 7 -4-4 5

Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totaltPoster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt -4-4 7 -4-4 5

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

Omräkningsdifferenser

för moderbolagets aktieägare -23-23 -73 -22-22 -15

för innehav utan bestämmande inflytande -1-1 -2

för intresse- och samföretag -1-1 -1 3

Kassaflödessäkring -21-21 -1

värdering till verkligt värde -17-17 1

överförts till resultaträkningen -8-8 36

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

Kassaflödessäkring 66 -2

värdering till verkligt värde 33 -1

överförts till resultaträkningen 22 -8

Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totaltPoster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -45-45 -48 -37-37 -15

Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatterRäkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter -48-48 -41 -41-41 -9

Räkenskapsperiodens totalresultatRäkenskapsperiodens totalresultat 338338 334 112112 156

Fördelning av totalresultat:

Moderbolagets aktieägare 338338 337 111111 158

Innehav utan bestämmande inflytande -3 11 -1

338338 334 112112 156
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Anchor

Koncernens balansräkning

JusteradJusterad

MEURMEUR 31.12.201831.12.2018 31.12.201731.12.2017

TillgångarTillgångar

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångar

Goodwill 11 355355 1 237

Immateriella tillgångar 392392 339

Materiella tillgångar 324324 349

Innehav i intresse- och samföretag 6666 83

Övriga placeringar 1616 13

Räntebärande placeringar 33 5

Uppskjuten skattefordran 129129 131

Kundfordringar 4949 109

Övriga fordringar 3434 18

Anläggningstillgångar totaltAnläggningstillgångar totalt 22 369369 2 285

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångar

Varor i lager 11 165165 1 051

Kundfordringar 11 222222 1 307

Skattefordringar 3131 53

Avtalstillgångar 557557 351

Övriga fordringar 228228 221

Likvida medel 487487 379

Omsättningstillgångar totaltOmsättningstillgångar totalt 33 690690 3 363

Tillgångar totaltTillgångar totalt 66 059059 5 648

Eget kapital och skulderEget kapital och skulder

Eget kapitalEget kapital

Aktiekapital 336336 336

Överkursfond 6161 61

Omräkningsdifferens -155-155 -132

Fond för verkligt värde -31-31 -10

Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -39-39 -38

Balanserad vinst 22 245245 2 135

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägareEget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 22 418418 2 352

Innehav utan bestämmande inflytande 1414 24

Eget kapital totaltEget kapital totalt 22 432432 2 376

SkulderSkulder
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Långfristiga skulderLångfristiga skulder

Räntebärande skulder 748748 517

Uppskjuten skatteskuld 9999 102

Pensionsförpliktelser 149149 154

Avsättningar 5454 52

Avtalsskulder 4141 64

Övriga skulder 11 1

Långfristiga skulder totaltLångfristiga skulder totalt 11 092092 889

Kortfristiga skulderKortfristiga skulder

Räntebärande skulder 7474 102

Avsättningar 251251 209

Skulder till leverantörer 596596 539

Skatteskulder 8181 83

Avtalsskulder 888888 724

Övriga skulder 645645 726

Kortfristiga skulder totaltKortfristiga skulder totalt 22 535535 2 383

Skulder totaltSkulder totalt 33 627627 3 272

Eget kapital och skulder totaltEget kapital och skulder totalt 66 059059 5 648

Anchor

Koncernens kassaflödesanalys

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

10–1210–12
/2017/2017

Rörelseverksamhetens kassaflöde:Rörelseverksamhetens kassaflöde:

Räkenskapsperiodens resultat 386386 375 153153 165

Justeringar:

Avskrivningar och nedskrivningar 130130 134 3737 42

Finansiella intäkter och kostnader 3939 47 1212 10

Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga
korrektivposter -26-26 -17 -22-22 -7

Resultatandel i intresse- och samföretag -13-13 -13 -3-3 -6

Inkomstskatter 116116 117 4141 47

Övriga justeringar, som inte påverkar kassaflöde -7-7 -7-7

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 625625 643 211211 251

Förändring av rörelsekapital:Förändring av rörelsekapital:

Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) -22-22 -284 -103-103 -217

Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) -130-130 -27 9191 72

Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) 117117 223 167167 207

Förändring av rörelsekapital -35-35 -87 155155 62
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Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatterRörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 589589 555 366366 312

Finansiella poster och skatter:Finansiella poster och skatter:

Ränteintäkter 66 1 22 2

Räntekostnader -14-14 -6 -4-4 1

Övriga finansiella intäkter och kostnader -7-7 -2 -10-10 -3

Betalda skatter -104-104 -119 -5-5 -37

Finansiella poster och skatter -119-119 -126 -17-17 -36

Rörelseverksamhetens kassaflödeRörelseverksamhetens kassaflöde 470470 430 349349 276

Investeringarnas kassaflöde:Investeringarnas kassaflöde:

Förvärv -191-191 -191 11 -45

Investeringar i intresse- och samföretag -1-1

Övriga placeringar -3-3

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -110-110 -64 -49-49 -34

Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag 1313

Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 1111 17 22 13

Överlåtelseinkomster från aktier i dotterbolag 4141 4141

Överlåtelseinkomster från övriga placeringar 2

Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar 11 1 1

Investeringarnas kassaflödeInvesteringarnas kassaflöde -240-240 -235 -5-5 -66

Kassaflöde efter investeringarKassaflöde efter investeringar 230230 195 344344 211

Finansieringens kassaflöde:Finansieringens kassaflöde:

Upptagna långfristiga lån 279279 90

Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -84-84 -101 -26-26 -1

Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) -4-4 2 -4-4

Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -35-35 -5 -34-34 -109

Betalda dividender -274-274 -264 -13-13 -14

Finansieringens kassaflödeFinansieringens kassaflöde -118-118 -278 -77-77 -125

Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-)Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 112112 -83 267267 86

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 379379 472 221221 292

Kursdifferenser -5-5 -10 -2-2 2

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 487487 379 487487 379
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Anchor

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

Fond förFond för
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 336 61 -57 -39 -45 2 032 2 288 34 2 321

Justering enligt IFRS 9 -3 -3 -3

Justering enligt IFRS 15 -13 -13 -13

Eget kapital 1.1.2017Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 016 2 272 34 2 305

Omräkningsdifferenser -74 -74 -2 -76

Kassaflödessäkring

överförts till resultaträkningen med avdrag
för skatter 28 28 28

Förmånsbestämda planer 7 7 7

TotalresultatTotalresultat -74 28 7 -39 -2 -41

Räkenskapsperiodens resultat 375 375 -1 374

Justerad räkenskapsperiodens totalresultatJusterad räkenskapsperiodens totalresultat -74 28 7 376 336 -3 333

Transaktioner med aktieägare

betalda dividender -256 -256 -6 -263

Eget kapital 31.12.2017Eget kapital 31.12.2017 336 61 -132 -10 -38 2 135 2 352 24 2 376

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

Fond förFond för
verkligtverkligt

värdevärde

Omvärderings-Omvärderings-
effekter ieffekter i
förmåns-förmåns-

bestämdabestämda
nettoskuldernettoskulder

Balanse-Balanse-
rad vinstrad vinst TotaltTotalt

Eget kapital 1.1.2018Eget kapital 1.1.2018 336336 6161 -132-132 -10-10 -38-38 22 135135 22 352352 2424 22 376376

Omräkningsdifferenser -24-24 -24-24 -1-1 -25-25

Kassaflödessäkring

nettoförändring i verkligt värde efter skatt -14-14 -14-14 -14-14

överförts till resultaträkningen med avdrag
för skatter -6-6 -6-6 -6-6

Förmånsbestämda planer -3-3 -3-3 -3-3

Övriga förändringar 33 -3-3

TotalresultatTotalresultat -24-24 -20-20 -1-1 -3-3 -47-47 -1-1 -48-48

Räkenskapsperiodens resultat 386386 386386 11 386386

Räkenskapsperiodens totalresultatRäkenskapsperiodens totalresultat -24-24 -20-20 -1-1 383383 338338 338338

Transaktioner med aktieägare

betalda dividender -272-272 -272-272 -3-3 -275-275
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placeringar från innehav utan
bestämmande inflytande i avyttrade
dotterbolag -7-7 -7-7

Eget kapital 31.12.2018Eget kapital 31.12.2018 336336 6161 -155-155 -31-31 -39-39 22 245245 22 418418 1414 22 432432

Anchor

Förvärv

Transas-koncernenTransas-koncernen

I maj förvärvade Wärtsilä 100% av Transas, ett globalt företag med huvudkontor i Storbritannien. Transas är en global marknadsledare inom marin
navigation som innefattar kompletta bryggsystem, digitala produkter och elektroniska sjökort. Företaget är också ledande inom utbildnings- och
simuleringstjänster, sjötrafikledning samt bevakning och stödtjänster.

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

Preliminär vederlagPreliminär vederlag MEURMEUR

Köpeskilling erlagd i pengar 183183

Totalt överfört vederlagTotalt överfört vederlag 183183

Preliminära kassaflöde från förvärvetPreliminära kassaflöde från förvärvet MEURMEUR

Köpeskilling erlagd i pengar 183183

Likvida medel i det förvärvade företaget -12-12

Totalt kassaflöde från förvärvetTotalt kassaflöde från förvärvet 171171

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

Immateriella tillgångar 6666

Materiella tillgångar 22

Varor i lager 88

Försäljnings- och andra fordringar 5050

Uppskjuten skattefordran 22

Likvida medel 1212

Tillgångar totaltTillgångar totalt 140140

Avsättningar 33

Räntebärande skulder 2929

Leverantörs- och andra skulder 3939

Uppskjuten skatteskuld 1313

Skulder totaltSkulder totalt 8383

Totala tillgångar, nettoTotala tillgångar, netto 5757

Preliminär goodwillPreliminär goodwill 113113
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De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi, kundrelationer
och varumärken) uppgick till 55 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 50 miljoner euro. Det verkliga
värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.

Det preliminära goodwillvärdet på 113 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis i digitala marinlösningar och -tjänster. Förvärvet
innebär ett väsentligt steg framåt mot Wärtsiläs syfte om att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi. Dessutom kommer bolaget att
fortare kunna infria sitt löfte om att omvälva industrin genom införandet av ett ekosystem som är digitalt anslutet genom hela leveranskedjan via
säkra, smarta och molnbaserade applikationer.

Under 2018 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 3 miljoner euro för externa juridiska tjänster och kostnader
relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.

Pro formaPro forma

Om förvärvet hade verkställts 1.1.2018 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 5.213 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 1.1.2018.

Övriga förvärvÖvriga förvärv

I februari förvärvade Wärtsilä 100% av Trident B.V. och LOCK-N-STITCH Inc. I oktober förvärvade Wärtsilä 100% av Burriel Navarro, S.L.

Trident B.V. är ett Hollandsbaserat företag som är specialiserat på fartygsunderhåll, inspektion och reparationsservice under vatten. Genom
förvärvet av Trident B.V. kan Wärtsilä bygga upp intern kompetens, till fullo utnyttja synergieffekterna mellan olika serviceprodukter och stärka sin
marknadsposition.

LOCK-N-STITCH Inc. är ett amerikanskt teknikföretag, som har kunderna inom marin- och energiindustrin, men representerar även andra
industriella branscher. Företaget är specialiserat på reparationer av gjutjärn. Genom förvärvet stärker Wärtsilä sitt serviceutbud till kunder med ett
brett varumärkessortiment.

Burriel Navarro, S.L bedriver undervattensarbete i Spaniens största hamnar. Förvärvet stöder tillväxten av Wärtsiläs undervattentjänster samt
utökar företagets lokala närvaro på den europeiska marknaden.

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

Preliminär vederlagPreliminär vederlag MEURMEUR

Köpeskilling erlagd i pengar 2727

Totalt överfört vederlagTotalt överfört vederlag 2727

Preliminära kassaflöde från förvärvetPreliminära kassaflöde från förvärvet MEURMEUR

Köpeskilling erlagd i pengar 2323

Contingent consideration 44

Likvida medel i de förvärvade företag -1-1

Totalt kassaflöde från förvärvetTotalt kassaflöde från förvärvet 2626

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

Immateriella tillgångar 1010
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Materiella tillgångar 22

Varor i lager 11

Försäljnings- och andra fordringar 66

Likvida medel 11

Tillgångar totaltTillgångar totalt 1919

Leverantörs- och andra skulder 44

Uppskjuten skatteskuld 33

Skulder totaltSkulder totalt 66

Totala tillgångar, nettoTotala tillgångar, netto 1313

Preliminär goodwillPreliminär goodwill 1313

De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkter (inklusive teknologi, kundrelationer
och varumärken) uppgick till 10 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 6 miljoner euro. Det verkliga
värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.

Det preliminära goodwillvärdet på 13 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom undervattensservice.

Under 2018 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp som var inte signifikant. Kostnaderna har inkluderats i övriga
kostnader i resultaträkning i sammandrag.

Pro formaPro forma

Om förvärven hade verkställts 1.1.2018 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 5.176 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 förvärvstidpunkterna skulle ha varit de samma som om förvärven hade inträffat 1.1.2018.

Anchor

Avyttringar

Avyttring av pump verksamhetAvyttring av pump verksamhet

31.10.2018 sålde Wärtsilä sin affärverksamhet som omfattade pumpar till det skandinaviska investeringsbolaget Solix Goup. Wärtsilä Pumps
tillhörde Wärtsilä Marine Solutions-organisationen och blev en del av bolaget i samband med förvärvet av Hamworthy år 2012. År 2017 uppvisade
Wärtsilä Pumps en omsättning på ungefär 50 miljoner euro. Ersättningen i kontant för transaktionen uppgick till 45 miljoner och utöver detta ingår
20 miljoner euro av transaktionspriset som fordran i koncernens balansräknings långfristiga övriga fordringar. Wärtsilä uppvisar i övriga intäker en
vinst på 27 miljoner för denna transaktion. Vinsten baserar sig på preliminär beräkning.

Övriga avyttringarÖvriga avyttringar

20.10.2018 sålde Wärtsilä sitt majoritetsintresse i Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd. Köpesumman och avyttringens inverkan på
räkenskapsperiodens resultat var inte signifikanta.
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Anchor

Omsättning per geografiska områden

JusteradJusterad

MEURMEUR 20182018 20172017

Europa 11 485485 1 526

Asien 11 867867 1 933

Amerika 11 245245 1 132

Övriga 577577 321

TotaltTotalt 55 174174 4 911

Anchor

Uppdelningen av intäkterna

Intäkter från avtal med kunder redovisas över tiden och vid en tidpunkt enligt följande intäktstyper.

Omsättning per intäktstypOmsättning per intäktstyp

MEURMEUR 20182018 20172017

Produkter 11 145145 1 149

Varor och tjänster 557557 567

Projekt 22 992992 2 785

Långfristiga avtal 480480 410

TotaltTotalt 55 174174 4 911

Uppfyllning av prestationsåtagandeUppfyllning av prestationsåtagande

MEURMEUR 20182018 20172017

Vid en tidpunkt 33 740740 3 555

Över tiden 11 434434 1 356

TotaltTotalt 55 174174 4 911

Produktförsäljningen består av försäljning av reservdelar och standardutrustning där intäkterna redovisas vid den tidpunkt då kontrollen över
produkterna överförs till kunden, i allmänhet vid leveransen.

Intäkterna för varor och tjänster omfattar kortfristiga fältservicearbeten, alltså kombinationer av tjänster och utrustning. Intäkterna redovisas vid den
tidpunkt då tjänsten tillhandahålls.

Projekt omfattar kort- och långfristiga projekt. Beroende på avtalsvillkoren och längden på projektet redovisas intäkter vid en tidpunkt eller över
tiden. Intäkter relaterade till långfristiga projekt, som entreprenadavtal, projekt för integrerade lösningar, fartygsdesign och energilösningar,
redovisas över tiden. Intäkter för skräddarsydd utrustning redovisas vid en tidpunkt.
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Långfristiga avtal omfattar långfristiga drifts- och underhållsavtal där intäkterna redovisas över tiden.

Anchor

Resultatmått och jämförelsestörande poster

JusteradJusterad

MEURMEUR 20182018 20172017

Jämförbart justerat EBITAJämförbart justerat EBITA 621621 612

Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -43-43 -36

Jämförbart rörelseresultatJämförbart rörelseresultat 577577 576

Jämförelsestörande poster:Jämförelsestörande poster:

Personalkostnader -8-8 -10

Nedskrivningar -19-19 -18

Övriga omstruktureringskostnader -2-2 -9

Förvärvsrelaterade kostnader -6 -2

Jämförelsestörande poster totaltJämförelsestörande poster totalt -35-35 -37

RörelseresultatRörelseresultat 543543 538

Anchor

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

MEURMEUR 20182018 20172017

Immateriella tillgångarImmateriella tillgångar

Bokvärde 1.1. 11 577577 1 434

Kursdifferenser 33 -39

Förvärv och avyttringar 190190 217

Ökning 4545 25

Avskrivningar och nedskrivningar -68-68 -60

Minskning och omgrupperingar -1-1

Bokvärde i slutet av räkenskapsperiodenBokvärde i slutet av räkenskapsperioden 11 747747 1 577

Materiella tillgångarMateriella tillgångar

Bokvärde 1.1. 349349 405

Kursdifferenser -1-1 -12

Förvärv och avyttringar -21-21
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Ökning 6464 39

Avskrivningar och nedskrivningar -62-62 -75

Minskning och omgrupperingar -7-7 -10

Bokvärde i slutet av räkenskapsperiodenBokvärde i slutet av räkenskapsperioden 324324 349

Anchor

Bruttoinvesteringar

MEURMEUR 20182018 20172017

Aktier och förvärv 196196 191

Immateriella och materiella tillgångar 110110 64

TotaltTotalt 306306 255

Anchor

Räntebärande nettoskulder

MEURMEUR 20182018 20172017

Långfristiga räntebärande skulder 748748 517

Kortfristiga räntebärande skulder 7474 102

Räntebärande skulder totaltRäntebärande skulder totalt 823823 619

Räntebärande fordringar -3-3 -5

Likvida medel -487-487 -379

Räntebärande fordringar totaltRäntebärande fordringar totalt -490-490 -385

Räntebärande nettoskulder totaltRäntebärande nettoskulder totalt 333333 234

Anchor

Nyckeltal

JusteradJusterad

20182018 20172017

Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,650,65 0,63

Eget kapital/aktie, euro 4,094,09 3,97

Soliditet, % 44,444,4 46,3

Nettoskuldsättningsgrad 0,140,14 0,10

Avkastning på investerat kapital (ROI), % 18,118,1 18,5
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Avkastning på eget kapital (ROE), % 16,116,1 16,0

Resultat per aktie och eget kapital/aktie har justerats i jämförelseperiod för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Anchor

Antal anställda

20182018 20172017

I medeltal 1818 899899 17 866

I slutet av räkenskapsperioden 1919 294294 18 065

Anchor

Ansvarsförbindelser

MEURMEUR 20182018 20172017

Fastighetsinteckningar 1010 10

Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 1919 19

TotaltTotalt 2929 29

Borgens- och ansvarsförbindelser

för egen del 775775 737

Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal

betalas inom ett år 5353 35

betalas mellan under minst ett år och högst fem år 148148 101

betalas senare 8383 48

TotaltTotalt 11 060060 922

Anchor

Derivatinstrumentens nominella värden

MEURMEUR TotaltTotalt varav stängdavarav stängda

Ränteswappar 270270

Valutaränteswappar 238238

Valutaterminer 22 827827 11 035035

TotaltTotalt 33 335335 11 035035

Koncernen hade även 264 ton kopparfuturer.
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Anchor

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) 1616 1616

Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 33 33

Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 33 33

Derivat (nivå 2) 1212 1212

FinansieringsskulderFinansieringsskulder

Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 748748 754754

Derivat (nivå 2) 7979 7979

Anchor

Händelser efter balansdagen

Den 30 januari 2019 offentliggjorde Wärtsilä planer om att omstrukturera sin verksamhet och sina resurser för att säkra lönsamheten och
konkurrenskraften i framtiden. Det koncernövergripande programmet betonar hållbara besparingar och åtgärder som ökar värdet för kunderna.
Detta omfattar starkare fokus på målinriktade försäljningsåtgärder, utveckling av den avtals- och tjänstebaserade verksamheten, genomgång av
kostnadsstrukturen, samt optimering av affärsportföljen och organisationen. Programmet förväntas leda till en minskning av ca 1.200 arbetsplatser
globalt. Minskningarna påverkar alla affärsområden och stödfunktionerna. Genom dessa åtgärder förväntas Wärtsilä uppnå årliga besparingar på
ca 100 miljoner euro. Effekten av besparingarna kommer att ta form gradvis under andra hälften 2019 och de kommer att ha införts fullständigt
fram till slutet av 2020. Kostnaderna som uppstår i samband med omstruktureringen beräknas uppgå till ca 75 miljoner euro.

Anchor

Nyckeltal för kvartalen

JusteradJusterad JusteradJusterad JusteradJusterad JusteradJusterad

MEURMEUR
10–12/10–12/

20182018
7–9/7–9/

20182018
4–6/4–6/

20182018
1–3/1–3/

20182018
10–12/10–12/

20172017
7–9/7–9/

20172017
4–6/4–6/

20172017
1–3/1–3/

20172017
10–12/10–12/

20162016

OrderingångOrderingång

Services 865865 699699 785785 737737 696 598 641 735 565

Energy Solutions 589589 148148 360360 414414 501 418 361 405 501

Marine Solutions 419419 525525 409409 357357 316 339 361 273 258

TotaltTotalt 11 874874 11 372372 11 553553 11 507507 1 514 1 354 1 363 1 413 1 324

Orderstock i slutet av räkenskapsperiodenOrderstock i slutet av räkenskapsperioden

Services 11 878878 11 742742 11 622622 11 401401 1 220 1 249 1 239 1 234 999
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Energy Solutions 11 871871 11 725725 22 013013 22 012012 1 871 1 839 1 764 1 847 1 680

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

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

OmsättningOmsättning

Services 737737 572572 582582 535535 710 569 594 534 636

Energy Solutions 431431 451451 368368 267267 425 324 412 239 414

Marine Solutions 364364 307307 296296 264264 305 282 284 233 509

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

Resultatandel i intresse- och samföretag 33 33 44 33 6 3 3 1 5

Jämförbart justerat EBITA 237237 152152 134134 9898 250 141 130 90 262

i procent av omsättningen 15,415,4 11,511,5 10,710,7 9,29,2 17,4 12,0 10,1 9,0 16,8

Avskrivningar och nedskrivningar -37-37 -31-31 -31-31 -30-30 -42 -30 -30 -33 -34

avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -11-11 -11-11 -11-11 -10-10 -10 -9 -9 -9 -9

Jämförbart rörelseresultat 226226 141141 123123 8888 241 131 122 82 253

i procent av omsättningen 14,714,7 10,610,6 9,89,8 8,38,3 16,7 11,2 9,5 8,1 16,3

Jämförelsestörande poster totalt -20-20 -12-12 -3-3 -19 -4 -8 -6 -22

Rörelseresultat 206206 141141 111111 8585 222 127 114 76 231

i procent av omsättningen 13,413,4 10,610,6 8,98,9 8,08,0 15,4 10,8 8,8 7,5 14,8

Finansiella intäkter och kostnader -12-12 -11-11 -8-8 -9-9 -10 -17 -14 -5 -5

Resultat före skatter 194194 130130 102102 7676 211 110 99 70 226

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

Räkenskapsperiodens resultat 153153 101101 7575 5757 165 82 73 54 172

Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,250,25 0,170,17 0,130,13 0,100,10 0,28 0,14 0,12 0,09 0,29

Bruttoinvesteringar 4848 2626 194194 3737 79 156 11 9 20

aktier och förvärv -1-1 177177 2020 45 145 1

Rörelseverksamhetens kassaflöde 349349 122122 4141 -42-42 276 150 2 2 235

Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av
räkenskapsperioden 581581 782782 790790 726726 563 632 658 561 490

Anställda i slutet av räkenskapsperiodenAnställda i slutet av räkenskapsperioden

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

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

Marine Solutions 55 995995 66 195195 66 151151 55 197197 5 235 5 167 5 257 5 317 6 074

Övriga 805805 634634 601601 573573 559 540 539 533 467

TotaltTotalt 1919 294294 1919 420420 1919 231231 1818 182182 18 065 17 859 17 783 17 832 18 011
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Resultat per aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Siffrorna för jämförelseperioder i 2017 har justerats till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter.

Anchor

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

Anchor29.1.2019

Wärtsilä Oyj Abp

Styrelsen
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