


Delårsrapport Q1 2019Anchor
TTillväxt i omsättningen, god lönsamhetsutvecklingillväxt i omsättningen, god lönsamhetsutveckling
Centralt under rapportperioden januari–mars 2019Centralt under rapportperioden januari–mars 2019

• Orderingången minskade med 6% till 1.416 miljoner euro (1.507)
• Orderstocken ökade med 15% och uppgick till 6.330 miljoner euro (5.490) i slutet av perioden
• Omsättningen ökade med 8% till 1.151 miljoner euro (1.066)
• Orderingång i förhållande till omsättning var 1,23 (1,41)
• Det jämförbara rörelseresultatet steg till 102 miljoner euro (88), dvs. 8,9% av omsättningen (8,3)
• Resultatet per aktie var stabilt och uppgick till 0,10 euro (0,10)
• Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 35 miljoner euro (-42)

AnchorWWärtsiläs utsikterärtsiläs utsikter
Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande tolv månaderna väntas vara i linje med
jämförelseperioden föregående år. Efterfrågan per affärsområde väntas vara följande:

• Solid i Wärtsilä Marine-affärsområdet. Wärtsiläs efterfrågeutsikter för både tjänster och utrustning får stöd
av en omfattande produktmix och bred segmentexponering, vilket begränsar effekten av en långsammare
än väntad återhämtning inom marinmarknaden.

• Solid i Wärtsilä Energy-affärsområdet. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande
efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna stöder behovet av distribuerad och flexibel
kraftförsörjningskapacitet. Trots detta fortsätter de geopolitiska riskerna och den globala osäkerheten att
påverka energikunders investeringsbenägenhet. Efterfrågeutsikterna för service backas upp av
tillväxtmöjligheter i valda regioner och segment samt av en god utveckling i orderboken.

Wärtsiläs nuvarande orderstock för leveranser 2019 är 3.287 miljoner euro (2.951). Leveranserna förväntas vara
koncentrerade till andra halvåret.

AnchorJaakko Eskola, koncerJaakko Eskola, koncernchefnchef
"Början på 2019 kännetecknades av tillväxt i omsättningen tack vare högre servicevolymer inom båda
affärsområdena och en ökning av leveranserna av marinutrustning. Lönsamheten förbättrades till följd av en
fördelaktigare försäljningsmix inom vår serviceverksamhet. Vi förväntar oss att omsättnings- och
lönsamhetsutvecklingen koncentreras till slutet av året på grund av leveransernas timing och den förväntade
realiseringen av besparingarna till följd av omstruktureringsprogrammet som tillkännagavs i januari.

Marinmarknadens återhämtningstakt är fortfarande långsam. Ändå ökade orderingången för Wärtsilä Marine-
affärsområdet, främst till följd av den ökade efterfrågan inom gastankfartygssegmentet där vi fick flera order på
gashanteringssystem och relaterad teknik. Trots denna positiva utveckling resulterade den minskade aktiviteten på
energimarknaden i en nedgång i koncernens orderingång. De geopolitiska riskerna och den globala osäkerheten
fortsätter att påverka våra energikunders investeringsbenägenhet. Dessutom uppdaterar energibolag i västvärlden
sina investeringsplaner i syfte att uppnå ambitiösa mål för att öka användningen av förnybara energikällor. Även om
detta orsakar tillfälliga förseningar i beslutsfattandet är vi fortfarande väl positionerade för att dra nytta av
övergången till koldioxidsnåla energikällor.

Vår nya organisationsstruktur som bildades kring två affärsområden med livscykelfokus infördes i början av året. Jag
är glad över att kunna konstatera att vi redan har börjat se de första fördelarna med denna omorganisation i form av
förbättrat internt samarbete när det gäller att utveckla och genomföra vårt kompletta livscykelutbud. Detta stärker
ytterligare min övertygelse om att förändringen inte bara kommer att stärka våra partnerskap med kunderna, utan
också stödja utvecklingen mot vårt långsiktiga mål för lönsam tillväxt."
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Anchor

Nyckeltal

MEURMEUR 1-3/20191-3/2019
JusteratJusterat

1-3/20181-3/2018 FörändringFörändring
JusteratJusterat

20182018

Orderingång 11 416416 1 507 -6% 6 307

varav service 653653 665 -2% 2 598

Orderstock i slutet av perioden 66 330330 5 490 15% 6 166

Omsättning 11 151151 1 066 8% 5 174

varav service 573573 535 7% 2 419

Orderingång i förhållande till omsättning 1,231,23 1,41 1,22

Rörelseresultat¹ 9191 85 8% 543

% av omsättningen 7,97,9 8,0 10,5

Jämförbart rörelseresultat 102102 88 16% 577

% av omsättningen 8,98,9 8,3 11,2

Jämförbart justerat EBITA 113113 98 15% 621

% av omsättningen 9,89,8 9,2 12,0

Resultat före skatter 7878 76 3% 502

Resultat/aktie, EUR 0,100,10 0,10 0,65

Kassaflöde från rörelseverksamheten 3535 -42 470

Räntebärande lån, netto, i slutet av perioden2 658658 438 333

Bruttoinvesteringar 2323 37 306

Nettoskuldsättningsgrad 0,290,29 0,21 0,14

Soliditet, % 39,639,6 42,9 44,4

Personal i slutet av perioden 1919 225225 18 182 6% 19 294

¹Jämförelsestörande poster under första kvartalet 2019 omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 11 miljoner euro (3).

²Ökningen i räntebärande lån beror till stor del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden.

Från och med första kvartalet 2019 har Wärtsiläs finansiella rapportering ändrats för att återspegla den nya
organisationsstrukturen. De två affärsområdena, Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet,
utgör de segment som rapporteras. Den finansiella rapporteringen för 2018 har justerats för att återspegla denna
förändring. Wärtsilä kommer dessutom att redovisa den servicerelaterade orderingången och omsättningen för de
två segmenten. Inom Wärtsilä Marine-affärsområdet har orderingången och omsättningen för eftermontering av
avgasreningssystem överförts från service till ny utrustning. Jämförelsetalen har justerats i enlighet med detta.

Wärtsilä redovisar vissa alternativa resultatsiffror i enlighet med de riktlinjer som utfärdats av Europeiska
värdepappers-och marknadsmyndigheten (ESMA). Definitionen av dessa alternativa nyckeltal presenteras i
beräkningarna av finansiella nyckeltal.
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Orderingång i förhållande till omsättning, 12
månader rullande

MEUR
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Anchor
KoncerKoncernens finansiella och strategiska utvecklingnens finansiella och strategiska utveckling
AnchorOperativ miljö, orOperativ miljö, orderingång och orderingång och orderstockderstock
Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under första kvartalet 2019 var mindre än för motsvarande period
året innan. Samtidigt som ordermixen för fartyg fortsatte att stödja efterfrågeutvecklingen på marinmarknaden
belastade uppskjutna investeringsbeslut verksamheten på energimarknaden.

Wärtsiläs ororderingångderingång för rapportperioden januari-mars 2019 uppgick till 1.416 miljoner euro (1.507), en minskning
med 6% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingång i förhållande till omsättning var 1,23 (1,41).
Wärtsilä Marine svarade för 65% av orderingången och Wärtsilä Energy för 35%. Den servicerelaterade
orderingången minskade med 2% till 653 miljoner euro (665).

Den totala ororderstockenderstocken i slutet av rapportperioden ökade med 15% till 6.330 miljoner euro (5.490). Wärtsilä
Marine svarade för 61% av orderstocken och Wärtsilä Energy för 39%.

Orderingång och orderstock per rapporteringssegment

MEURMEUR 1-3/20191-3/2019
JusteratJusterat

1-3/20181-3/2018 FörändringFörändring
JusteratJusterat

20182018

Orderingång 11 416416 1 507 -6% 6 307

Marine 922922 877 5% 3 945

Energy 494494 630 -22% 2 362

Orderstock i slutet av perioden 66 330330 5 490 15% 6 166

Marine 33 861861 2 818 37% 3 651

Energy 22 469469 2 672 -8% 2 515

AnchorOmsättning och rOmsättning och rörörelserelseresultatesultat
Wärtsiläs omsättningomsättning för rapportperioden januari-mars 2019 ökade med 8% till 1.151 miljoner euro (1.066) jämfört
med motsvarande period året innan. Wärtsilä Marine svarade för 64% av omsättningen och Wärtsilä Energy för
36%. Den servicerelaterade omsättningen ökade med 7% till 573 miljoner euro (535). Med beaktande av
valutakursförändringarna ökade den servicerelaterade omsättningen med 5%. Av Wärtsiläs omsättning var ca 65%
denominerad i euro, 18% i US-dollar, medan resten var fördelad mellan flera valutor.

RörRörelserelseresultatetesultatet uppgick till 91 miljoner euro (85), vilket motsvarar 7,9% av omsättningen (8,0). Det jämförbara
rörelseresultatet var 102 miljoner euro (88), dvs. 8,9% av omsättningen (8,3). Lönsamheten förbättrades främst till
följd av en fördelaktigare mix inom serviceomsättningen. Jämförelsestörande poster inkluderade kostnader för
omstruktureringsprogrammen på 11 miljoner euro (3). Det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Marine uppgick till
61 miljoner euro (57) eller 8,3% av omsättningen (9,3), medan det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Energy
uppgick till 42 miljoner euro (31), dvs. 10,0% av omsättningen (6,8). Det jämförbara justerade EBITA-resultatet var
113 miljoner euro (98), dvs. 9,8% av omsättningen (9,2). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden uppgick
till 11 miljoner euro (10).

De finansiella posterna uppgick till -13 miljoner euro (-9). Nettoräntorna var -3 miljoner euro (-2). Resultatet före skatt
uppgick till 78 miljoner euro (76). Skatterna uppgick till 19 miljoner euro (19), vilket innebär en effektiv skattesats på
24,8% (24,5). Resultatet per aktie var 0,10 euro (0,10) och eget kapital per aktie var 3,79 euro (3,62). Avkastningen
på investerat kapital (ROI) var 18,2% (19,7). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 17,5% (17,6).
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Omsättning och rörelseresultat per rapporteringssegment

MEURMEUR 1-3/20191-3/2019
JusteratJusterat

1-3/20181-3/2018 FörändringFörändring
JusteratJusterat

20182018

Omsättning 11 151151 1 066 8% 5 174

Marine 733733 619 18% 2 815

Energy 418418 447 -7% 2 359

Rörelseresultat 9191 85 8% 543

Marine 5555 55 0% 349

Energy 3636 30 20% 194

Rörelseresultat, % av omsättningen 7,97,9 8,0 10,5

Marine 7,57,5 8,8 12,4

Energy 8,78,7 6,8 8,2

Jämförbart rörelseresultat 102102 88 16% 577

Marine 6161 57 6% 380

Energy 4242 31 36% 197

Jämförbart rörelseresultat, % av omsättningen 8,98,9 8,3 11,2

Marine 8,38,3 9,3 13,5

Energy 10,010,0 6,8 8,4

AnchorFinansiering och kassaflödeFinansiering och kassaflöde
Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten uppgick till 35 miljoner euro (-42) för rapportperioden januari-mars
2019. Rörelsekapitalet uppgick till 656 miljoner euro (726) i slutet av rapportperioden, en ökning med 75 miljoner
euro från slutet av december 2018. De erhållna förskotten vid periodens utgång var 629 miljoner euro (582). I slutet
av december 2018 uppgick förskotten till 584 miljoner euro. De likvida medlen i slutet av perioden uppgick till 501
miljoner euro (282) och de outnyttjade kreditfaciliteterna till 640 miljoner euro (792). Under första kvartalet betalades
en dividend på 0,24 euro per aktie (0,23, justerat till det ökade antalet aktier till följd av den vederlagsfria emission år
2018) motsvarande totalt 142 miljoner euro (136). Den andra utdelningen av samma storlek kommer att utbetalas i
september.

Wärtsilä hade en räntebärande skulder på totalt 1.162 miljoner euro (726) i slutet av mars 2019. Ökningen berodde
till stor del på inkluderandet av leasingskulder på 207 miljoner euro i balansräkningen till följd av den nya IFRS
16-standarden. I slutet av december 2018 uppgick de räntebärande skulderna till 823 miljoner euro. Det totala
beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de närmaste 12 månaderna var 115 miljoner euro. De långfristiga
lånen uppgick till 1.047 miljoner euro. Räntebärande skulder netto uppgick till 658 miljoner euro (438).
Nettoskuldsättningsgraden var 0,29 (0,21) och soliditeten 39,6% (42,9).

AnchorBruttoinvesteringarBruttoinvesteringar
Investeringarna i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 23 miljoner euro (17) under
rapportperioden januari-mars 2019. Wärtsilä hade inga investeringar i förvärv och samföretag under
rapportperioden. Under jämförelseperioden uppgick dessa investeringar till 20 miljoner euro. Avskrivningarna och
nedskrivningarna uppgick till 41 miljoner euro (30).

År 2019 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning
vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

Anchor
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Innovationer och FoUInnovationer och FoU
I mars testade Wärtsilä framgångsrikt sina fjärrstyrda tjänster ombord på "Huckleberry Finn", en RoRo-färja som
opererar mellan Sverige och Tyskland. Med hjälp av röststyrda kroppsnära utrustning med förstärkt verklighet kan
Wärtsiläs lösning ge besättningsmedlemmar, fältingenjörer och varvspersonal möjlighet att kommunicera med
landbaserade experter var som helst i världen.

AnchorStrategiska prStrategiska projekt, förvärv och samförojekt, förvärv och samföretagetag
I februari stärkte Wärtsilä sin undervattensrelaterade servicekapacitet genom öppnandet av en ny
undervattensreparations-, renoverings- och underhållsanläggning i Fujairah, Förenade Arabemiraten. Utförandet av
detta arbete under vattnet minskar avsevärt kostnaderna, och samtidigt undviker man avbrott i fartygsdriften.
Anläggningen i Fujairah skapar nya möjligheter i en viktig global sjöfartsregion, framför allt genom att förbättra
Wärtsiläs förmåga att betjäna sina globala kunder.

AnchorOmstrukturOmstruktureringspreringsprogramogram
Wärtsiläs koncernövergripande program för att omstrukturera sin verksamhet och sina resurser för att säkerställa
den framtida lönsamheten och konkurrenskraften fortskrider enligt plan. Programmet betonar hållbara besparingar
och åtgärder som ökar kundernas värde. De planerade åtgärderna omfattar ett ökat fokus på riktade
försäljningsaktiviteter, utveckling av avtals- och tjänstebaserade affärsmodeller, granskning av kostnadsstrukturen
och optimering av företagsportföljen. Programmet väntas leda till en minskning med cirka 1.200 arbetsplatser
globalt. Minskningarna kommer att påverka alla affärsområden och stödfunktioner. Med dessa åtgärder strävar
Wärtsilä efter årliga besparingar på 100 miljoner euro. Besparingarna väntas realiseras successivt under andra
halvåret 2019 och uppnå full effekt i slutet av 2020. Kostnaderna i samband med omstruktureringsåtgärderna
väntas uppgå till 75 miljoner euro.

AnchorPersonalPersonal
Wärtsilä hade 19.225 (18.182) anställda i slutet av mars 2019. I genomsnitt uppgick antalet anställda till 19.295
(18.125) under perioden januari-mars. Wärtsilä Marine sysselsatte 13.467 personer i slutet av perioden (12.618) och
Wärtsilä Energy 5.758 (5.564).

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (20) i Finland och 41% (38) i övriga Europa. Asien stod för 24% (26), Nord-
och Sydamerika för 11% (11) samt de övriga länderna för 4% (4) av det totala antalet anställda.

AnchorHållbar utvecklingHållbar utveckling
Tack vare olika teknologier och specialiserade tjänster är Wärtsilä väl positionerat för att minska avgasutsläppen och
användningen av naturresurser och för att stödja sina kunder i förberedelserna för ny reglering. Wärtsiläs FoU-
satsningar fortsätter att fokusera på utveckling av avancerad miljöteknik och -lösningar. Företaget har åtagit sig att
stödja FN:s Global Compact och dess principer när det gäller mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och
antikorruption. Wärtsilä har också åtagit sig att stödja FN:s hållbarhetsmål som behandlar frågor som Wärtsilä bidrar
till på ett positivt sätt. Sådana mål är bland annat de som rör ren energi, ett koldioxidsnålt marint ekosystem och
ansvarsfull affärsverksamhet.

Under det första kvartalet noterades Wärtsiläs energibesparande propellerhylsa EnergoProFin i Vancouver Fraser
Port Authority’s EcoAction Program 2019 som beviljar lägre hamnavgifter för fartyg som besöker hamnen i
Vancouver och som uppfyller bästa miljöpraxis för minskade utsläpp, undervattensbuller och andra
miljökonsekvenser.

I februari undertecknade Wärtsilä och Aalto-universitetet i Finland ett partnerskapsavtal som syftar till att stärka och
bredda det nuvarande samarbetet. Utmaningarna i samband med klimatförändringarna, bristen på naturresurser
och digitaliseringen kräver kreativa lösningar baserade på ny forskning, kompetens och idéer. Wärtsilä och Aalto-
universitetet vill ta sig an dessa utmaningar tillsammans genom att intensifiera samarbetet.
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Wärtsilä prioriterar personalens hälsa och säkerhet. Wärtsiläs femte globala säkerhetsdag arrangerades i mars.
Syftet var att öka medvetenheten om Wärtsiläs livräddande regler, som infördes för att säkerställa säkerhetspraxis
och konsekvent agerande för att förebygga incidenter som kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Under första kvartalet valdes Wärtsilä på nytt in i Ethibel Sustainability
Index (ESI) Excellence Europe samt i investeringsregistren Ethibel PIONEER och Ethibel EXCELLENCE.

AnchorAnchor
Rapporteringssegment: WRapporteringssegment: Wärtsilä Marine-afärtsilä Marine-affärsområdetfärsområdet
Inom marin- samt olje- och gasindustrin har inget annat företag ett bredare utbud av tekniskt avancerade,
miljömässigt hållbara och ekonomiskt sunda lösningar. Wärtsilä leder branschens omvandling till ett smart marint
ekosystem, där kommunikation i realtid och digitalisering av alla områden inom sjöfart och hamnverksamhet
utnyttjas för att skapa långsiktigt värde för kunder och samarbetspartner. Med en integrerad produktportfölj
bestående av kompletta livscykellösningar som stöds av marknadens mest omfattande servicenätverk, kan Wärtsilä
optimera prestandan och uppnå de säkraste, smartaste, mest ekologiska och effektiva driftsprofilerna.

• Orderingången ökade med 5% till 922 miljoner euro (877)
• Omsättningen ökade med 18% till 733 miljoner euro (619)
• Det jämförbara rörelseresultatet var 61 miljoner euro (57), dvs. 8,3% av omsättningen (9,3)

Nyckeltal

MEURMEUR 1-3/20191-3/2019
JusteratJusterat

1-3/20181-3/2018 FörändringFörändring
JusteratJusterat

20182018

Orderingång 922922 877 5% 3 945

varav service 412412 449 -8% 1 747

Orderstock i slutet av perioden 33 861861 2 818 37% 3 651

Omsättning 733733 619 18% 2 815

varav service 370370 355 4% 1 577

Orderingång i förhållande till omsättning 1,261,26 1,42 1,40

Rörelseresultat 5555 55 0% 349

% av omsättningen 7,57,5 8,8 12,4

Jämförbart rörelseresultat 6161 57 6% 380

% av omsättningen 8,38,3 9,3 13,5

Personal 1313 467467 12 618 7% 13 582
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Orderingång
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Omsättning
QTD, MEUR 12 månader rullande, MEUR

Wärtsilä Marine, utrustning Wärtsilä Marine, service

Wärtsilä Marine totalt, 12 månader rullande
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Operativ miljöOperativ miljö
Under första kvartalet 2019 registrerades 227 kontrakt för nya fartyg (192). Marknadssentimentet inom
gastankfartygssegmentet var fortsatt positivt tack vare den ökade efterfrågan på flytande naturgas (LNG) och de
gynnsamma kort- och långsiktiga marknadstrenderna för renare bränslen. Marknadsförhållandena inom container-,
tank- och bulklastfartyg påverkades negativt av den fortsatta osäkerheten i världshandeln. Orderaktiviteten var sund
inom kryssningsfartygssegmentet tack vare behovet av modern kapacitet för att bemöta den förväntade tillväxten i
antalet kryssningspassagerare. Inom färjesegmentet var investeringarna främst relaterade till förnyelse av flottan.
Offshoremarknaden fortsatte att vara en utmaning på grund av de minskade investeringsbesluten, reaktiveringen av
befintliga flottor och de nuvarande orderstocksvolymerna.

Tidsfristerna för den globala svavelgränsen 2020 närmar sig, och kravet på system för hantering av ballastvatten
påverkar fartygsägare och operatörer. Osäkerheten om den framtida prissättningen och tillgången till kompatibla
bränslen har lett till ett upptag av avgasreningsteknik.

Aktiviteten på marknaden för marinservice var solid. Efterfrågan på tjänster låg på en god nivå inom
handelsfartygssegmentet, särskilt i undersegmentet för gastankfartyg. Offshoreservicemarknaden uppvisade vissa
tecken på en ökad aktivitet tack vare möjligheter relaterade till en reaktivering av upplagda offshorestödfartyg.

Finansiell utvecklingFinansiell utveckling
Wärtsilä Marines ororderingångderingång för rapportperioden januari-mars 2019 uppgick till 922 miljoner euro (877), en ökning
med 5% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingång i förhållande till omsättning var 1,26 (1,42).
Serviceorderingången minskade med 8% till 412 miljoner euro (449), medan utrustningsbeställningarna ökade med
19% till 511 miljoner euro (428).

Efterfrågan var störst inom handelsfartygssegmentet som inklusive både konventionella handelsfartyg och
gastankfartyg stod för 52% och 36% av orderingången för utrustning respektive service. Utrustningsbeställningarna
omfattade en integrerad propulsions- och lasthanteringslösning för ett LNG-tankfartyg som byggs på Hyundai Mipo
Dockyard (HMD) i Sydkorea på uppdrag av Norgebaserade Knutsen OAS Shipping. Servicebeställningar
inkluderade ett långsiktigt underhålls avtal med det japanska rederiet Tokyo LNG Tanker Co. Ltd, ett dotterbolag till
Tokyo Gas. Verksamheten var också stark inom kryssnings- och färjesegmentet, där Wärtsilä tilldelades ett kontrakt
för att leverera ett integrerat paket med produkter, system och lösningar till Wasalines nya, effektiva och
miljömässigt hållbara RoPax-färja.

OrOrderstockenderstocken uppgick vid periodens slut till 3.861 miljoner euro (2.818), vilket är 37% högre än året innan främst
tack vare den starka efterfrågan på avgasreningssystem.
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OmsättningenOmsättningen ökade med 18% till 733 miljoner euro (619) jämfört med motsvarande period föregående år.
Serviceomsättningen ökade med 4% till 370 miljoner euro (355), medan omsättningen för utrustning ökade med
38% till 363 miljoner euro (264).

Det jämförbara rDet jämförbara rörörelserelseresultatetesultatet var 61 miljoner euro (57), dvs. 8,3% av omsättningen (9,3). Lönsamheten
påverkades av den starka ökningen i utrustningsleveranser.

Anchor
Rapporteringssegment: WRapporteringssegment: Wärtsilä Energy-afärtsilä Energy-affärsområdetfärsområdet
Wärtsilä Energy leder omvandlingen mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Som en
energisystemintegratör har Wärtsilä kunskap om, designar, bygger och servar optimala energisystem för kommande
generationer. Wärtsiläs lösningar ger den flexibilitet som behövs för att integrera förnybara energikällor och säkra
energisystemens tillförlitlighet. Sortimentet omfattar flexibla motorbaserade kraftverk, inklusive lösningar med
flytande gas, hybridsolkraftverk, system for energihantering samt energilagringssystem och integrationslösningar.
Under hela livscykeln för kundernas installationer stödjer Wärtsilä dem med tjänster som ger ökad effektivitet och
garanterad prestanda.

• Orderingången minskade med 22% till 494 miljoner euro (630)
• Omsättningen minskade med 7% till 418 miljoner euro (447)
• Det jämförbara rörelseresultatet var 42 miljoner euro (31), dvs. 10,0% av omsättningen (6,8)

Nyckeltal

MEURMEUR 1-3/20191-3/2019
JusteratJusterat

1-3/20181-3/2018 FörändringFörändring
JusteratJusterat

20182018

Orderingång 494494 630 -22% 2 362

varav service 242242 216 12% 851

Orderstock i slutet av perioden 22 469469 2 672 -8% 2 515

Omsättning 418418 447 -7% 2 359

varav service 203203 181 12% 842

Orderingång i förhållande till omsättning 1,181,18 1,41 1,00

Rörelseresultat 3636 30 20% 194

% av omsättningen 8,78,7 6,8 8,2

Jämförbart rörelseresultat 4242 31 36% 197

% av omsättningen 10,010,0 6,8 8,4

Personal 55 758758 5 564 3% 5 712
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Orderingång
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Wärtsilä Energy, utrustning Wärtsilä Energy, service
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Omsättning
QTD, MEUR 12 månader rullande, MEUR

Wärtsilä Energy, utrustning Wärtsilä Energy, service

Wärtsilä Energy totalt, 12 månader rullande

1-
3/2

01
8

4-
6/2

01
8

7-
9/2

01
8

10
-1

2/2
01

8

1-
3/2

01
9

0

250

500

750

1000

1250

0

1000

2000

3000

4000

5000

Operativ miljöOperativ miljö
Den stabila utvecklingen på energiservicemarknaden kompenserade delvis för den lägre marknadsaktiviteten inom
ny utrustning under första kvartalet 2019. Förnybar energi fortsätter att ta marknadsandelar av icke flexibla termiska
anläggningar, och energibolag uppdaterar sina strategier och investeringsplaner för att uppnå ambitiösa mål för
utfasning av fossila bränslen. Att förstå denna övergång orsakar tillfälliga förseningar i investeringsbeslut relaterade
till annat än förnybar teknik. Allteftersom omvandlingen av energimarknaden fortskrider väntas efterfrågan på flexibla
kraftförsörjningslösningar öka tillsammans med den ökande användningen av förnybara energikällor. Tillväxtländer
fortsätter att investera i ny basbelastningskapacitet för att stödja den ekonomiska tillväxten och åtgärda bristen på
energi, men den makroekonomiska osäkerheten och valen i vissa viktiga länder bromsar beslutsfattandet.
Marknadsaktiviteten inom service var stabil globalt sett, och kunderna fortsatte att visa intresse för långsiktiga
serviceavtal.

En förbättrad orderingång inom utrustning under det sista kvartalet 2018, kombinerat med en något minskande
global kraftverksmarknad backade upp Wärtsiläs marknadsandel i marknadssegmentet på upp till 500 MW.
Wärtsiläs marknadsandel var 14% (13), medan den globala orderingången för kraftverk som drivs med naturgas och
flytande bränslen och har en effekt på upp till 500 MW minskade med 3% till 20,1 GW för de tolv månader som
slutade i december 2018 (20,8 i slutet av september). De globala beställningarna inkluderar gasturbiner och
Wärtsilä-motorer på över 5 MW. Uppgifterna kommer från McCoy Power Report.

Finansiell utvecklingFinansiell utveckling
Wärtsilä Energys ororderingångderingång uppgick till 494 miljoner euro (630) under rapportperioden januari-mars 2019, en
minskning med 22% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingång i förhållande till omsättning var 1,18
(1,41). Serviceorderingången ökade med 12% till 242 miljoner euro (216), medan utrustningsbeställningarna
minskade med 39% till 252 miljoner euro (414).

Efterfrågan på både utrustning och service var störst i Nord- och Sydamerika samt i Asien.
Utrustningsbeställningarna omfattade ett 132 MW flerbränslekraftverk till Bahamas. Servicebeställningarna
inkluderade ett 5-årigt drifts- och underhållsavtal för ett nyinstallerat 145 MW kraftverk i Myanmar och ett 5-årigt
livscykelavtal för ett 100 MW kraftverk i Bangladesh.
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Orderingång Wärtsilä Energy

MW 1-3/20191-3/2019 1-3/20181-3/2018 FörändringFörändring 20182018

Gas 518518 429 21% 1 941

Olja 7878 399 -81% 877

Förnybara 5 87

Orderingång totalt 595595 833 -29% 2 905

Vid periodens utgång uppgick ororderstockenderstocken till 2.469 miljoner euro (2.672). Minskningen på 8% berodde främst på
mindre efterfrågan på utrustning.

OmsättningenOmsättningen minskade med 7% till 418 miljoner euro (447) jämfört med motsvarande period året innan.
Serviceomsättningen ökade med 12% till 203 miljoner euro (181), medan omsättningen för utrustning minskade
med 19% till 215 miljoner euro (267).

Det jämförbara rjämförbara rörörelserelseresultatetesultatet var 42 miljoner euro (31), dvs. 10,0% av omsättningen (6,8). Lönsamheten
förbättrades tack vare ökningen i serviceomsättningen.

Anchor
UtsikterUtsikter
AnchorRisker och osäkerhetsfaktorRisker och osäkerhetsfaktorer i afer i affärsverksamhetenfärsverksamheten
Spänningarna i världshandeln och den makroekonomiska osäkerheten fortsätter att vara ett bekymmer inom
marinindustrin, vilket kan minska efterfrågan, särskilt i tank-, bulklast- och containerfartygssegmenten.
Offshoresegmentet är fortfarande en utmaning på grund av överkapacitet och den volatila utvecklingen i oljepriset.
Klimatförändringarna kräver ökade ansträngningar för att minska utsläppen inom sjöfart. Efterlevnaden av
miljöbestämmelser och det potentiella införandet av nya bestämmelser är dock fortfarande en källa till osäkerhet.

På kraftförsörjningsmarknaden är den sköra ekonomiska tillväxten och det långsamma beslutsfattandet fortfarande
de främsta riskerna för efterfrågeutvecklingen. De geopolitiska spänningarna och handelshindren, liksom betydande
valutafluktuationer, kan resultera i att investeringsbesluten skjuts upp. Dessutom orsakar val en tillfällig inbromsning
av verksamheten i vissa länder. Prispressen till följd av det rådande konkurrensläget är fortfarande en riskfaktor.

En effektiv hantering av cyberrisker blir allt viktigare eftersom cybersäkerhet har blivit avgörande för driften och
hanteringen av många säkerhets- och skyddssystem inom sjöfart liksom den växande betydelsen av
energihanteringssystem som den ökande användningen av förnybara energikällor medför. Wärtsilä betonar en
helhetssyn på hanteringen av cybersäkerhet och fysisk säkerhet i sin interna verksamhet och sitt utbud till kunder.
Företagets cybersäkerhetsteam utför sina operativa aktiviteter samt styrnings- och efterlevnadsaktiviteter i enlighet
med IEC62443- och ISO 27k-protokollen. Dessa aktiviteter omfattar cybersäkerhet, riskhantering, detektering, en
säker utveckling av programvara, utbildning, ändpunktsskydd, nätverkssäkerhet och rådgivning i cyberfrågor.

Koncernen är svarande i ett antal rättsfall som har uppstått ur eller är relaterade till den löpande verksamheten.
Dessa fall handlar främst om avtal och annat ansvar, anställningsförhållanden, egendomsskador och
regleringsfrågor. Det ställs tidvis krav på koncernen som gäller olika belopp och har varierande substans. Det finns
för närvarande en ovanligt stor fordran. Det är koncernens policy att tillhandahålla belopp som hänför sig till
fordringarna samt för tvister och skiljeförfarande när ett negativt utfall är sannolikt och storleken på förlusten rimligen
kan uppskattas.

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

Aktier och bolagsstämmanAnchor
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Aktier och aktieägarAktier och aktieägaree
Under januari-mars 2019 var handelsvolymen på Nasdaq Helsinki 68.844.111 aktier, vilket motsvarade en
omsättning på 958 miljoner euro. Wärtsiläs aktier handlas också på alternativa börser, såsom Turquoise, BATS CXE,
och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa börser var 57.774.176 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki

31.3.201931.3.2019
Antal aktier ochAntal aktier och

rrösteröster
AktieomsättningAktieomsättning

1-3/20191-3/2019

WRT1V 591 723 390 68 844 111

1.1. - 31.3.20191.1. - 31.3.2019 HögstaHögsta LägstaLägsta MedelkursMedelkurs11 SlutkursSlutkurs

Aktiekurs 15,25 13,41 14,30 14,39

¹Enligt handelsvolym vägd medelkurs

31.3.201931.3.2019 31.3.201831.3.2018

Marknadsvärde, MEUR 8 512 10 621

Utländska aktieägare, % 53,0 55,1

FlaggningsanmälningarFlaggningsanmälningar
Under rapportperioden januari–mars 2019 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:

Black Rock, Inc. landade under upplysningsgränsen 5% ifråga om aktier och röster den 22.2.2019. Efter
transaktionen ägde Black Rock, Inc. 4,94% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala innehav i Wärtsilä Oyj
Abp motsvarade 5,35%.

Black Rock, Inc. landade över upplysningsgränsen 5% ifråga om aktier och röster den 26.2.2019. Efter
transaktionen ägde Black Rock, Inc. 5,07% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala innehav i Wärtsilä Oyj
Abp motsvarade 5,42%.

Black Rock, Inc. landade under upplysningsgränsen 5% ifråga om aktier och röster den 22.3.2019. Efter
transaktionen ägde Black Rock, Inc. 4,82% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala innehav i Wärtsilä Oyj
Abp motsvarade 5,38%.

Anchor
Beslut av orBeslut av ordinarie bolagsstämmandinarie bolagsstämman
Bolagsstämman den 7.3.2019 fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska ha åtta ledamöter. Följande personer valdes in i styrelsen: Maarit Aarni-
Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto och Markus
Rauramo.

Till revisor för 2019 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.
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DividendDividend
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att betala en dividend på 0,48 euro per aktie i två rater. Den första
utbetalningen på 0,24 euro per aktie betalades ut den 18.3.2019. Den andra utbetalningen på 0,24 euro per aktie
kommer att betalas i september 2019.

Fullmakt för köp av bolagets egna aktierFullmakt för köp av bolagets egna aktier
Styrelsen befullmäktigades att besluta om köp av högst 57.000.000 av bolagets egna aktier. Fullmakten gäller till
slutet av nästa års stämma, dock inte längre än 18 månader efter bolagsstämmans befullmäktigande.

Fullmakt att emittera aktierFullmakt att emittera aktier
Styrelsen befullmäktigades att besluta om emission nya aktier eller överlåta aktier som innehas av bolaget. Det
maximala antalet aktier som kan emitteras får inte överstiga 57.000.000. Aktierna kan emitteras mot eller utan
vederlag. De kan också emitteras utan att beakta aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission om det
finns ett tungt vägande finansiellt skäl för detta. Fullmakten för styrelsen att emittera aktier gäller i tre år från
bolagsstämmans befullmäktigande och upphäver bolagsstämmans fullmakt av den 8.3.2018 att fördela bolagets
egna aktier.
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TabellerAnchor
WWärtsiläs delårsrapport januari–mars 2019ärtsiläs delårsrapport januari–mars 2019
Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för
upprättandet är förenliga med bokslutet för 2018 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.

SegmentinformationSegmentinformation
Från och med den 1 januari 2019 är Wärtsilä indelad i två affärsområden, Wärtsilä Marine-affärsområdet och
Wärtsilä Energy-affärsområdet enligt de två viktigaste kundmarknaderna. Verksamheten omfattar både försäljning av
ny utrustning och tjänster för deras respektive marknader. Den nya organisationsstrukturen gör det möjligt för
Wärtsilä att påskynda tillväxten och genomföra strategierna Smart Marine och Smart Energy. Att integrera nya
produkter och service ökar kundernas värde genom starkare fokus på kompletta livscykellösningar anpassade till
specifika marknadsbehov. Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet utgör Wärtsiläs
operativa och rapporterbara segment.

Wärtsiläs högsta operativa beslutsfattare (CODM, Chief Operating Decision Maker) är bolagets verkställande direktör
som samtidigt är koncernchef. Han får stöd i sitt beslutsfattande av styrelsen och i vissa fall direktionen.

Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet leds av direktörer, och respektive Affärsområde
stöds av en ledningsgrupp. Diskret finansiell information om Affärsområdena tillhandahålls koncernchefen som stöd
för beslutsfattandet. Segmentinformationen som Wärtsilä presenterar återspeglar den interna rapporteringen till
ledningen. Segmentinformationen rapporteras på rörelseresultatsnivå, eftersom poster under rörelseresultatet inte
allokeras till segmenten.

Intern försäljning mellan segmenten redovisas inte i ledningens rapportering, intäkter och kostnader för försäljning
redovisas direkt till respektive kundprojekt och -order. De främsta faktorerna som påverkar fördelningen av indirekta
och administrativa kostnader till segmenten är omsättning och personalantal. Enligt ledningen är dessa
fördelningsprinciper mest ändamålsenliga att återspegla de kostnader som varje segment bär.
Fördelningsprinciperna granskas regelbundet.

WWärtsilä Energy-afärtsilä Energy-affärsområdetfärsområdet

Wärtsilä Energy leder övergången till en framtid som helt bygger på förnybar energi. Som en energisystemintegratör
förstår, konstruerar, bygger och servar Wärtsilä optimala kraftförsörjningssystem för kommande generationer. Dess
utbud omfattar flexibla interna förbränningsmotorbaserade kraftverk, hybridsolkraftverk, energilagring och
integrationslösningar samt gas till kraftförsörjningssystem. Wärtsilä stöder sina kunder under anläggningarnas hela
livscykel med service som möjliggör ökad effektivitet och garanterad prestanda.

Wärtsiläs tre huvudsakliga kundsegment på energimarknaden är energibolag, oberoende kraftproducenter och
industrikunder. Wärtsiläs energilösningar används i ett stort antal tillämpningar. Dessa inkluderar kraftverk för
basbelastning, nätstabilitet, toppbelastning och efterföljande belastning samt integration av vind- och solenergi.
Wärtsilä förser sina kunder med omfattande kunskap om energisystem, inklusive helt integrerade tillgångar och
programvara, som kompletteras med värdeskapande livscykeltjänster.

WWärtsilä Marine-afärtsilä Marine-affärsområdetfärsområdet

Wärtsiläs mål är att leda branschens omvandling mot ett Smart Marine Ekosystem. Som en ledande leverantör av
innovativa produkter, integrerade lösningar och livscykeltjänster till marin- samt olje- och gasindustrin, strävar
Wärtsilä Marine efter att utveckla nya kundvärden genom uppkoppling, digitalisering och smart teknik.
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Wärtsilä tillhandahåller marina kraftförsörjningslösningar, processlösningar och lösningar för rutter, som stöds av ett
brett utbud av tjänster, från reservdelsleveranser till optimering av kundernas verksamhet, prestationsgarantier och
cyberunderrättelse- och incidentstöd.

Marine Power Solutions Processing Solutions Voyage Solutions

· Kraftförsörjning · Vatten och avfall · Automation, navigation och

· Motorkonversioner · Gaslösningar för sjö-och kommunikation

· Propulsion landbaserade applikationer · Simulerings- och utbildningslösningar

· Avgasrening · Driftlösningar för flottor

· Lösningar för kontroll av fartygstrafik

· Specialprodukter

· Underhållningssystem

Wärtsiläs marinkunder omfattar de viktigaste fartygssegmenten, inklusive konventionella handelsfartyg,
gastankfartyg, kryssningsfartyg och passagerarfärjor, marinens fartyg och specialfartyg. Inom olje- och gasindustrin
servar Wärtsilä aktivt offshoreanläggningar och relaterade industrifartyg samt landbaserade gasanläggningar.
Wärtsiläs kunder består av fartygsägare, skeppsvarv och fartygsförvaltningsbolag.

Information på enhetsnivåInformation på enhetsnivå
Utöver information om segmenten rapporterar Wärtsilä även den servicerelaterade orderingången och omsättningen
för de två segmenten.

Wärtsilä fortsätter att redovisa information för de geografiska områdena Finland, övriga europeiska länder, Asien,
Nord- och Sydamerika samt övriga kontinenter. I den geografiska informationen är omsättningen uppdelad efter
kunddestination och omsättningstillgångar efter kundens ursprung. Anläggningstillgångar består av goodwill,
immateriella tillgångar, materiella tillgångar samt innehav i intresse- och samföretag.

IFRS-tilläggIFRS-tillägg
År 2019 införde koncernen följande nya standarder och tolkningar som utfärdats av IASB.

IFRS 16 LeasingavtalIFRS 16 Leasingavtal (gäller för räkenskapsperioder som börjar från och med den 1 januari 2019) avser definition,
redovisning och värdering av leasingavtal och noter relaterade till leasing. Standarden ersätter IAS 17 Leasingavtal.

IFRS 16 introducerar en leasingredovisningsmodell för leasingtagare via balansräkningen. Enligt IFRS 16 är
företagen skyldiga att redovisa nyttjanderättstillgångar och leasingskulder i balansräkningen. Dessa värderas
inledningsvis till nuvärdet av oundvikliga framtida leasingavgifter. Nyttjanderättstillgångarna avskrivs och räntorna på
leasingskulder redovisas via resultaträkningen över leasingperioden. Fastställandet av ifall ett kontrakt kan ses
innefatta ett leasingavtal, görs utgående ifrån kundens rätt att kontrollera användningen av en identifierad tillgång
under en viss tidsperiod. Undantag avseende redovisning av leasingavtal gäller kortfristiga leasingavtal med en
leasingperiod på 12 månader eller mindre samt leasingavtal av lågt värde. Leasinggivarens redovisning förblir
likartad som under IAS 17.

Wärtsiläkoncernens nyttjanderättstillgångar består främst av leasingavtal för kontorslokaler samt maskiner och
utrustning. Beroende på de tillämpade redovisningsprinciper, redovisar koncernen leasingavtalen som
leasingskulder och nyttjanderättstillgångar i sin balansräkning. Leasingavgifter redovisas som återbetalning av
skulder och därtill hörande räntekostnader. Leasingbetalningarna redovisas i finansieringens kassaflöde och den
ränta som hänför sig till leasing redovisas i rörelseverksamhetens kassaflöde. Leasingbetalningar relaterade till
kortfristiga leasingavtal, avtal av lågt värde och variabla avgifter redovisas i rörelseverksamhetens kassaflöde.

Koncernen tillämpade den ändrade metoden i övergången. Koncernen tillämpar de två tillgängliga undantagen, som
hänför sig till antingen kortfristiga kontrakt, där leasingperioden är 12 månader eller mindre, eller tillgångar med lågt
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värde. Dessa kostnadsförs under övriga rörelsekostnader. Enligt koncernens beräkning 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

Den nominella leasingskulden värderas i början till nuvärdet av leasingbetalningarna. Leasingbetalningarna utesluter
variabla element. Variabla leasingavgifter som inte ingår i den initiala värderingen av leasingskulden redovisas direkt i
resultaträkningen. Leasingperioden är den icke uppsägningsbara leasingperioden samt perioden som omfattas av
en option att förlänga eller möjlighet att säga upp avtalet, ifall leasingtagaren är rimligen säker på att utnyttja
förlängningsoptionen. Vid fastställande av leasingperioden för artificiellt kortfristiga leasingavtal med icke fastställda
villkor använder ledningen sitt omdöme, som baserar sig på realistiska estimat. Vid övergången diskonterades
leasingbetalningarna med koncernens inkrementella låneränta. De inkrementella låneräntor som används är
summan av relevanta interbankräntor och genomsnittlig marginal för koncernens låneportfölj och dessa är
valutaspecifika.

Koncernen redovisade i övergången nyttjanderättstillgångar till ett värde av 213 miljoner euro, långfristiga
leasingskulder till ett värde av 169 miljoner euro och kortfristiga leasingskulder till ett värde av 43 miljoner euro.
Minskningen av leasingkostnaderna under 2019 till följd av aktiveringen av leasingavtal uppskattas uppgå till cirka
53 miljoner euro och ökningen i räntekostnaderna uppskattas uppgå till cirka 5 miljoner euro. Den totala
avskrivningskostnaden för räkenskapsperioden 2019 i resultaträkningen uppskattas öka med 49 miljoner euro på
grund av avskrivningar på nyttjanderättstillgångar. Jämförelsetalen har inte justerats.

Balansräkning i sammandrag

MEURMEUR 31.12.201831.12.2018
IFRS 16IFRS 16
justeringjustering 1.1.20191.1.2019

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 11 747747 11 747747

Materiella tillgångar 324324 -2-2 321321

Nyttjanderättstillgångar 215215 215215

Innehav i intresse- och samföretag 6666 6666

Övriga placeringar 1616 1616

Uppskjuten skattefordran 129129 129129

Övriga fordringar 8686 8686

Anläggningstillgångar totaltAnläggningstillgångar totalt 22 369369 213213 22 581581

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångar

Varor i lager 11 165165 11 165165

Övriga fordringar 22 038038 22 038038

Likvida medel 487487 487487

Omsättningstillgångar totaltOmsättningstillgångar totalt 33 690690 -1-1 33 690690

TTillgångar totaltillgångar totalt 66 059059 212212 66 271271
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Eget kapitalEget kapital

Aktiekapital 336336 336336

Övrigt eget kapital 22 082082 22 082082

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägarEget kapital som tillhör moderbolagets aktieägaree 22 418418 22 418418

Innehav utan bestämmande inflytande 1414 1414

Eget kapital totaltEget kapital totalt 22 432432 22 432432

Långfristiga skulderLångfristiga skulder

Räntebärande skulder 748748 169169 917917

Uppskjuten skatteskuld 9999 9999

Övriga skulder 245245 245245

Långfristiga skulder totaltLångfristiga skulder totalt 11 092092 169169 11 261261

Kortfristiga skulderKortfristiga skulder

Räntebärande skulder 7474 4343 117117

Övriga skulder 22 461461 22 461461

Kortfristiga skulder totaltKortfristiga skulder totalt 22 535535 4343 22 578578

Skulder totaltSkulder totalt 33 627627 212212 33 839839

Eget kapital och skulder totaltEget kapital och skulder totalt 66 059059 212212 66 271271

Tillägg till IAS 28 Långfristiga innehav i intrIAS 28 Långfristiga innehav i intresseföresseföretag och samföretag och samföretag*etag* (gäller 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, rIAS 19 Ändring, reducering eller reducering eller reglering av plan*eglering av plan* (gäller 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 (gäller för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari
2019). Tolkningen tar upp redovisningen av inkomstskatter när den skattemässiga behandlingen 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 har inte medfört några konsekvenser för koncernbokslutet.
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Införande av nya och uppdaterade IFRS-standarInförande av nya och uppdaterade IFRS-standarderder
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 31.3.2019

Denna delårsrapport är oreviderad.

Anchor

Resultaträkning i sammandrag

MEURMEUR 1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

Omsättning 11 151151 1 066 5 174

Övriga intäkter 1717 7 80

Kostnader -1-1 035035 -960 -4 595

Avskrivningar och nedskrivningar -41-41 -30 -130

Resultatandel i intresse- och samföretag 3 13

RörRörelserelseresultatesultat 9191 85 543

Finansiella intäkter och kostnader -13-13 -9 -40

Resultat förResultat före skattere skatter 7878 76 502

Inkomstskatter -19-19 -19 -116

Rapporteringsperiodens rRapporteringsperiodens resultatesultat 5959 57 386

Fördelning:

Moderbolagets aktieägare 5959 58 386

Innehav utan bestämmande inflytande -1 1

5959 57 386

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

Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,100,10 0,10 0,65

Anchor

Rapport över totalresultat

MEURMEUR 1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

Rapporteringsperiodens rRapporteringsperiodens resultatesultat 5959 57 386

Övriga totalrÖvriga totalresultat efter skatter:esultat efter skatter:

PosterPoster, som inte kommer att omklassificeras till r, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningenesultaträkningen

Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -1-1 -3

PosterPoster, som inte kommer att omklassificeras till r, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totaltesultaträkningen, totalt -1-1 -4
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PosterPoster, som kan omklassificeras till r, som kan omklassificeras till resultaträkningenesultaträkningen

Omräkningsdifferenser

för moderbolagets aktieägare 3636 -4 -23

för innehav utan bestämmande inflytande -1

Intresse- och samföretag, andel av övrigt totalresultat 11 -1 -1

Kassaflödessäkring 1919 15 -26

Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen -4-4 -2 5

PosterPoster, som kan omklassificeras till r, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totaltesultaträkningen, totalt 5252 7 -45

Rapporteringsperiodens övriga totalrRapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatteresultat efter skatter 5252 7 -48

Rapporteringsperiodens totalrRapporteringsperiodens totalresultatesultat 111111 64 338

Fördelning av totalresultat:

Moderbolagets aktieägare 111111 65 338

Innehav utan bestämmande inflytande -1

111111 64 338

Anchor

Balansräkning i sammandrag

MEURMEUR 31.3.201931.3.2019 31.3.201831.3.2018 31.12.201831.12.2018

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 11 769769 1 586 1 747

Materiella tillgångar 321321 346 324

Nyttjanderättstillgångar 206206

Innehav i intresse- och samföretag 6767 68 66

Övriga placeringar 1717 13 16

Uppskjuten skattefordran 138138 120 129

Övriga fordringar 6868 109 86

Anläggningstillgångar totaltAnläggningstillgångar totalt 22 586586 2 242 2 369

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångar

Varor i lager 11 251251 1 168 1 165

Övriga fordringar 11 999999 1 941 2 038

Likvida medel 501501 282 487

Omsättningstillgångar totaltOmsättningstillgångar totalt 33 751751 3 391 3 690

TTillgångar totaltillgångar totalt 66 337337 5 632 6 059

Eget kapitalEget kapital

Aktiekapital 336336 336 336

Övrigt eget kapital 11 909909 1 809 2 082

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 22 244244 2 145 2 418

Innehav utan bestämmande inflytande 1414 22 14

Eget kapital totaltEget kapital totalt 22 259259 2 167 2 432

Wärtsilä Oyj Abp Januari-mars 2019 delårsrapport 20



Långfristiga skulderLångfristiga skulder

Räntebärande skulder 11 047047 623 748

Uppskjuten skatteskuld 103103 104 99

Övriga skulder 234234 270 245

Långfristiga skulder totaltLångfristiga skulder totalt 11 384384 997 1 092

Kortfristiga skulderKortfristiga skulder

Räntebärande skulder 115115 103 74

Övriga skulder 22 579579 2 365 2 461

Kortfristiga skulder totaltKortfristiga skulder totalt 22 694694 2 468 2 535

Skulder totaltSkulder totalt 44 078078 3 465 3 627

Eget kapital och skulder totaltEget kapital och skulder totalt 66 337337 5 632 6 059

Anchor

Kassaflödesanalys i sammandrag

MEURMEUR 1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

RörRörelseverksamhetens kassaflöde:elseverksamhetens kassaflöde:

Rapporteringsperiodens resultat 5959 57 386

Justeringar:

Avskrivningar och nedskrivningar 4141 30 130

Finansiella intäkter och kostnader 1313 9 39

Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och
övriga korrektivposter -8-8 -26

Resultatandel i intresse- och samföretag -3 -13

Inkomstskatter 1919 19 116

Övriga justeringar, som inte påverkar kassaflödet -7

Kassaflöde förKassaflöde före förändring av re förändring av rörörelsekapitalelsekapital 124124 112 625

Förändring av rörelsekapital -48-48 -108 -35

RörRörelseverksamhetens kassaflöde förelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skattere finansiella poster och skatter 7676 4 589

Finansiella poster och skatter -41-41 -46 -119

RörRörelseverksamhetens kassaflödeelseverksamhetens kassaflöde 3535 -42 470

InvesteringarInvesteringarnas kassaflöde:nas kassaflöde:

Investeringar i aktier och förvärv -20 -196

Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar -13-13 -17 -99

Överlåtelseinkomster från aktier i intresseföretag och övriga placeringar 22 54

Kassaflöde från övriga investeringar 1

InvesteringarInvesteringarnas kassaflödenas kassaflöde -12-12 -37 -240
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Finansieringens kassaflöde:Finansieringens kassaflöde:

Upptagna långfristiga lån 150150 125 279

Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -35-35 -15 -84

Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar 22 -2 -39

Betalda dividender -131-131 -126 -274

Finansieringens kassaflödeFinansieringens kassaflöde -14-14 -17 -118

Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-)Förändring av likvida medel, ökning (+)/minskning (-) 1010 -96 112

Likvida medel vid rapporteringsperiodens början 487487 379 379

Kursdifferenser 44 -3 -5

Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut 501501 282 487

Anchor

Sammanställning över förändring i eget kapital

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägarEget kapital som tillhör moderbolagets aktieägaree

InnehavInnehav
utanutan

bestämmandebestämmande
inflytandeinflytande

EgetEget
kapitalkapital

totalttotalt

MEURMEUR
Aktie-Aktie-

kapitalkapital
Överkurs-Överkurs-

fondfond

Om-Om-
räknings-räknings-
difdifferferensens

Fond förFond för
verkligtverkligt

värvärdede

OmvärOmvärderings-derings-
efeffekter ifekter i
förmåns-förmåns-

bestämdabestämda
nettoskuldernettoskulder

Balanse-Balanse-
rad vinstrad vinst

Eget kapital 1.1.2019Eget kapital 1.1.2019 336336 6161 -155-155 -31-31 -39-39 22 245245 1414 22 432432

Rapporteringsperiodens totalresultat 3737 1414 -1-1 5959 111111

Betalda dividender -284-284 -284-284

Eget kapital 31.3.2019Eget kapital 31.3.2019 336336 6161 -118-118 -16-16 -40-40 22 021021 1414 22 259259

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägarEget kapital som tillhör moderbolagets aktieägaree

InnehavInnehav
utanutan

bestämmandebestämmande
inflytandeinflytande

EgetEget
kapitalkapital

totalttotalt

MEURMEUR
Aktie-Aktie-

kapitalkapital
Överkurs-Överkurs-

fondfond

Om-Om-
räknings-räknings-
difdifferferensens

Fond förFond för
verkligtverkligt

värvärdede

OmvärOmvärderings-derings-
efeffekter ifekter i
förmåns-förmåns-

bestämdabestämda
nettoskuldernettoskulder

Balanse-Balanse-
rad vinstrad vinst

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

Justering enligt IFRS 9 -3 -3

Justering enligt IFRS 15 -13 -13

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

Justerad räkenskapsperiodens totalresultat -74 28 7 376 -3 333

Betalda dividender -256 -6 -263

Eget kapital 1.1.2018Eget kapital 1.1.2018 336 61 -132 -10 -38 2 135 24 2 376

Rapporteringsperiodens totalresultat -5 12 58 -1 64

Betalda dividender -272 -273

Eget kapital 31.3.2018Eget kapital 31.3.2018 336 61 -136 2 -39 1 921 22 2 167

Anchor
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Segmentinformation

Wärtsilä’s rapporterbara segment är Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet. Segmenten omfattar både ny
utrustningsförsäljning och service för respektive affärsområde. Segmentinformationen baserar sig på den interna segmentrapporteringen till
ledningen. Den rappoterade segmentinformationen uppges till nivå av rörelseresultat eftersom poster nedanom detta inte allokeras till segmenten.

De främsta faktorerna som påverkar allokeringen av indirekta och administrativa kostnader till de rapporterbara segmenten är omsättning samt
personalantal. Enligt ledingen är denna allokeringsprincip den mest ändamålsenliga att reflektera de kostnader som bärs av de operativa
segmenten. Inom Wärtsilä Marine-affärsområdet har orderingången och omsättningen för efterinstallationer av avgasreningssystem överförts från
serviceverksamheten till ny utrustningsförsäljningen. Jämförelsetalen 2018 för segmentinformationen samt serviceinformationen har justerats för att
reflektera den nya rapporteringsstrukturen.

MEURMEUR 1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

OmsättningOmsättning

Wärtsilä Marine-affärsområdet 733733 619 2 815

Wärtsilä Energy-affärsområdet 418418 447 2 359

TTotaltotalt 11 151151 1 066 5 174

AAvskrivningar och nedskrivningarvskrivningar och nedskrivningar

Wärtsilä Marine-affärsområdet -33-33 -24 -102

Wärtsilä Energy-affärsområdet -8-8 -6 -28

TTotaltotalt -41-41 -30 -130

Resultatandel i intrResultatandel i intresse- och samföresse- och samföretagetag

Wärtsilä Marine-affärsområdet 3 13

TTotaltotalt 3 13

RörRörelserelseresultatesultat

Wärtsilä Marine-affärsområdet 5555 55 349

Wärtsilä Energy-affärsområdet 3636 30 194

TTotaltotalt 9191 85 543

RörRörelserelseresultat i presultat i procent av omsättningen (%)ocent av omsättningen (%)

Wärtsilä Marine-affärsområdet 7,57,5 8,8 12,4

Wärtsilä Energy-affärsområdet 8,78,7 6,8 8,2

TTotaltotalt 7,97,9 8,0 10,5

Jämförbart rJämförbart rörörelserelseresultatesultat

Wärtsilä Marine-affärsområdet 6161 57 380

Wärtsilä Energy-affärsområdet 4242 31 197

TTotaltotalt 102102 88 577

Jämförbart rJämförbart rörörelserelseresultat i presultat i procent av omsättningen (%)ocent av omsättningen (%)

Wärtsilä Marine-affärsområdet 8,38,3 9,3 13,5

Wärtsilä Energy-affärsområdet 10,010,0 6,8 8,4

TTotaltotalt 8,98,9 8,3 11,2
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Omsättning per geografiska områdenOmsättning per geografiska områden

MEURMEUR 1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

Europa 373373 340 1 485

Asien 435435 366 1 867

Amerika 240240 246 1 245

Övriga 103103 114 577

TTotaltotalt 11 151151 1 066 5 174

ServiceinformationServiceinformation

MEURMEUR 1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

OmsättningOmsättning

Marine service 370370 355 1 577

Energy service 203203 181 842

TTotaltotalt 573573 535 2 419

Anchor

Resultatmått och jämförelsestörande poster

MEURMEUR 1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

Jämförbart justerat EBITJämförbart justerat EBITAA 113113 98 621

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

Jämförbart rJämförbart rörörelserelseresultatesultat 102102 88 577

JämförJämförelsestörande poster:elsestörande poster:

Personalkostnader -9-9 -2 -8

Nedskrivningar -19

Övriga omstruktureringskostnader och flyttningskostnader -2-2 -1 -2

Förvärvsrelaterade kostnader -6

JämförJämförelsestörande poster totaltelsestörande poster totalt -11-11 -3 -35

RörRörelserelseresultatesultat 9191 85 543
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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 1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

Produkter 283283 261 1 145

Produkter och tjänster 131131 111 557

Projekt 621621 569 2 992

Långfristiga avtal 116116 125 480

TTotaltotalt 11 151151 1 066 5 174

Uppfyllning av prUppfyllning av prestationsåtagandeestationsåtagande

MEURMEUR 1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

Vid en tidpunkt 784784 771 3 740

Över tiden 367367 295 1 434

TTotaltotalt 11 151151 1 066 5 174

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.

Långfristiga avtal omfattar långfristiga drifts- och underhållsavtal där intäkterna redovisas över tiden.

Anchor

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

MEURMEUR 1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

Immateriella tillgångarImmateriella tillgångar

Bokvärde 1.1. 11 747747 1 577 1 577

Kursdifferenser 2828 -4 3

Förvärv och avyttringar 22 190

Ökning 1212 7 45

Avskrivningar och nedskrivningar -16-16 -16 -68

Minskning och omgrupperingar -2-2 -1

BokvärBokvärde i slutet av rapporteringsperiodende i slutet av rapporteringsperioden 11 769769 1 586 1 747
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Materiella tillgångarMateriella tillgångar

Bokvärde 1.1. 324324 349 349

Överföring till nyttjanderättstillgångar -2-2

Kursdifferenser 22 -1 -1

Förvärv och avyttringar 2 -21

Ökning 1111 10 64

Avskrivningar och nedskrivningar -13-13 -14 -62

Minskning och omgrupperingar -1-1 -7

BokvärBokvärde i slutet av rapporteringsperiodende i slutet av rapporteringsperioden 321321 346 324

Anchor

Leasingavtal

MEURMEUR 31.3.201931.3.2019

Land och byggnaderLand och byggnader, nyttjanderättstillgångar, nyttjanderättstillgångar

Bokvärde 1.1. 203203

Kursdifferenser 22

Avskrivningar och nedskrivningar -10-10

Minskning och omgrupperingar 11

BokvärBokvärde i slutet av rapporteringsperiodende i slutet av rapporteringsperioden 195195

Maskiner och inventerierMaskiner och inventerier, nyttjanderättstillgångar, nyttjanderättstillgångar

Bokvärde 1.1. 1212

Ökning 11

Avskrivningar och nedskrivningar -1-1

BokvärBokvärde i slutet av rapporteringsperiodende i slutet av rapporteringsperioden 1111

LeasingskulderLeasingskulder

Bokvärde 1.1. 215215

Kursdifferenser 22

Ökning 11

Räntekostnader 11

Betalningar -12-12

Övriga justeringar -1-1

BokvärBokvärde i slutet av rapporteringsperiodende i slutet av rapporteringsperioden 207207

MEURMEUR 1–3/20191–3/2019

Belopp rBelopp redovisade i redovisade i resultaträkningenesultaträkningen

Avskrivningar och nedskrivningar -12-12

Räntekostnader -1-1

Kostnader - kortfristiga leasingavtal -9-9

Kostnader - leasingavtal av lågt värde -2-2

Kostnader - variabla leasingavgifter 11

Anchor
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Bruttoinvesteringar

MEURMEUR 1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

Aktier och förvärv 20 196

Immateriella och materiella tillgångar 2323 17 110

TTotaltotalt 2323 37 306

Anchor

Räntebärande nettoskulder

MEURMEUR 1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

Långfristiga räntebärande skulder 883883 623 748

Långfristiga leasingskulder 163163

Kortfristiga räntebärande skulder 7171 103 74

Kortfristiga leasingskulder 4444

Räntebärande skulder totaltRäntebärande skulder totalt 11 162162 726 823

Räntebärande fordringar -3-3 -6 -3

Likvida medel -501-501 -282 -487

Räntebärande forRäntebärande fordringar totaltdringar totalt -504-504 -288 -490

Räntebärande nettoskulder totaltRäntebärande nettoskulder totalt 658658 438 333

Anchor

Nyckeltal

1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,100,10 0,10 0,65

Eget kapital/aktie, euro 3,793,79 3,62 4,09

Soliditet, % 39,639,6 42,9 44,4

Nettoskuldsättningsgrad 0,290,29 0,21 0,14

Avkastning på investerat kapital (ROI), % 18,218,2 19,7 18,1

Avkastning på eget kapital (ROE), % 17,517,5 17,6 16,1

Ökningen i de räntebärande skulderna som hänför sig till redovisningen av leasingavtal enligt IFRS 16 påverkar nyckeltalen soliditet samt
nettoskuldsättningsgrad.
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Anchor

Antal anställda

1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

I medeltal 1919 295295 18 125 18 899

I slutet av rapporteringsperioden 1919 225225 18 182 19 294

Anchor

Ansvarsförbindelser

MEURMEUR 1–3/20191–3/2019 1–3/20181–3/2018 20182018

Fastighetsinteckningar 1010 10 10

Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 2323 18 19

TTotaltotalt 3333 28 29

Borgens- och ansvarsförbindelser

för egen del 762762 750 775

Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal 188 284

Nominellt belopp av leasingavtal

Skulder från leasingavtal av lågt värde 66

Skulder från kortfristiga leasingavtal 1414

TTotaltotalt 781781 938 1 060

Anchor

Derivatinstrumentens nominella värden

MEURMEUR TTotaltotalt varav stängdavarav stängda

Ränteswappar 270270

Valutaränteswappar 241241

Valutaterminer 22 376376 899899

TTotaltotalt 22 887887 899899

Koncernen hade även 288 ton kopparfuturer.

Anchor

Verkliga värden

VVärärdering till verkligt värdering till verkligt värde i slutet av rapporteringsperioden:de i slutet av rapporteringsperioden:

MEURMEUR
BokvärBokvärdet avdet av

balansposterbalansposternana VVerkligt värerkligt värdede

FinansieringstillgångarFinansieringstillgångar

Övriga placeringar (nivå 3) 1717 1717
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Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) 33 33

Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 22 22

Derivat (nivå 2) 1818 1818

FinansieringsskulderFinansieringsskulder

Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) 11 047047 11 054054

Derivat (nivå 2) 6464 6464

Anchor

Nyckeltal för kvartalen

JusteradJusterad JusteradJusterad JusteradJusterad JusteradJusterad

MEURMEUR
1–3/1–3/

20192019
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

OrOrderingångderingång

Wärtsilä Marine-affärsområdet* 922922 1 031 1 009 1 027 877

Wärtsilä Energy-affärsområdet* 494494 843 363 526 630

TTotaltotalt 11 416416 1 874 1 372 1 553 1 507 1 514 1 354 1 363 1 413

OrOrderstock i slutet av rapporteringsperiodenderstock i slutet av rapporteringsperioden

Wärtsilä Marine-affärsområdet* 33 861861 3 651 3 536 3 244 2 818

Wärtsilä Energy-affärsområdet* 22 469469 2 515 2 382 2 660 2 672

TTotaltotalt 66 330330 6 166 5 918 5 904 5 490 5 100 5 107 5 089 5 114

OmsättningOmsättning

Wärtsilä Marine-affärsområdet* 733733 831 680 685 619

Wärtsilä Energy-affärsområdet* 418418 701 650 561 447

TTotaltotalt 11 151151 1 532 1 330 1 246 1 066 1 441 1 175 1 290 1 005

Resultatandel i intresse- och samföretag 3 3 4 3 6 3 3 1

Jämförbart justerat EBITA 113113 237 152 134 98 250 141 130 90

i procent av omsättningen 9,89,8 15,4 11,5 10,7 9,2 17,4 12,0 10,1 9,0

Avskrivningar och nedskrivningar -41-41 -37 -31 -31 -30 -42 -30 -30 -33

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

Jämförbart rörelseresultat 102102 226 141 123 88 241 131 122 82

i procent av omsättningen 8,98,9 14,7 10,6 9,8 8,3 16,7 11,2 9,5 8,1

Jämförelsestörande poster totalt -11-11 -20 -12 -3 -19 -4 -8 -6

Rörelseresultat 9191 206 141 111 85 222 127 114 76

i procent av omsättningen 7,97,9 13,4 10,6 8,9 8,0 15,4 10,8 8,8 7,5

Finansiella intäkter och kostnader -13-13 -12 -11 -8 -9 -10 -17 -14 -5

Resultat före skatter 7878 194 130 102 76 211 110 99 70
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Inkomstskatter -19-19 -41 -29 -28 -19 -47 -28 -26 -16

Rapporteringsperiodens resultat 5959 153 101 75 57 165 82 73 54

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

Bruttoinvesteringar -23-23 48 26 194 37 79 156 11 9

aktier och förvärv -1 177 20 45 145 1

Rörelseverksamhetens kassaflöde 3535 349 122 41 -42 276 150 2 2

Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av
rapporteringsperioden 656656 581 782 790 726 563 632 658 561

Anställda i slutet av rapporteringsperiodenAnställda i slutet av rapporteringsperioden

Wärtsilä Marine-affärsområdet* 1313 467467 13 582 13 727 13 609 12 618

Wärtsilä Energy-affärsområdet* 55 758758 5 712 5 692 5 622 5 564

TTotaltotalt 1919 225225 19 294 19 420 19 231 18 182 18 065 17 859 17 783 17 832

* Segmentinformationens siffror har justerats för perioden 2018.

Anchor

Formler för nyckeltal

Resultat per aktie (EPS), förResultat per aktie (EPS), före/efter utspädninge/efter utspädning

rapporteringsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

justerat antal aktier i medeltal under rapporteringsperioden

Eget kapital/aktieEget kapital/aktie

eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare

justerat antal aktier i slutet av rapporteringsperioden

SoliditetSoliditet

eget kapital

eget kapital och skulder totalt – erhållna förskott
x 100

NettokuldsättningsgradNettokuldsättningsgrad

räntebärande skulder – likvida medel

eget kapital

AAvkastning på investerat kapital (ROI)vkastning på investerat kapital (ROI)

resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader

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

AAvkastning på eget kapital (ROE)vkastning på eget kapital (ROE)

rapporteringsperiodens resultat

eget kapital, i medeltal under rapporteringsperioden
x 100
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NettorNettorörörelsekapital (WCAP)elsekapital (WCAP)

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

Jämförbart justerat EBITJämförbart justerat EBITAA

rörelseresultat – jämförelsestörande poster – avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden

Jämförbart rJämförbart rörörelserelseresultatesultat

rörelseresultat – jämförelsestörande poster

JämförJämförelsestörande posterelsestörande poster

Specifika intäkter och kostnader presenteras som Jämförelsestörande poster, när dessa har en signifikant inverkan på Wärtsilä's
resultaträkning. Jämförelsestörande poster består av intäkter och kostnader, som uppkommer i samband med
omstruktureringåtgärder för att justera kapaciteten av Wärtsilä's verksamhet. De kan också innehålla övriga intäkter och kostnader
som uppkommit utanför Wärtsilä's normala verksamhet, som till exempel nedskrivningar, kostnader relaterade till förvärv, kostnader
bokförda i samband med rättsilga avgöranden med tredje part eller oförutsägbara förpliktelser från tidigare avvecklad verksamhet.

Anchor

24.4.2019
Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen
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