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VIKTIGA HÄNDELSER 1.1-30.9.2001
• Koncernens resultat före extraordinära poster var 27,5

milj. euro under tredje kvartalet. Det mer än fördubb-
lades till 586,9 (285,2) milj. euro för hela perioden.

• Power-divisionernas omsättning ökade med 12% under
juli-september. Samtidigt förbättrades Power-
divisionernas rörelseresultat med 31% till 29,3 milj. euro,
vilket motsvarar 4,7% av omsättningen.

• Genom förvärvet av Sermet utvidgas produktutbudet
med biobränslekraftverk, vilket stärker företagets ställ-
ning som leverantör av decentraliserade energilösningar.

• Vikande orderingång, det allmänna konjunkturläget
återspeglas i verksamheten.

OMSÄTTNING PER DIVISION
Milj. euro 7-9/2001 7-9/2000 Förändr.
Power-divisionerna 624,6 558,2 11,9%
Imatra Steel 36,7 39,6 -7,3%
Övrig verksamhet 1,9 2,0
Intern omsättning -1,7 -1,9
Sammanlagt 661,4 597,9 10,6%

Milj. euro 1-9/2001 1-9/2000 Förändr. 2000
Power-divisionerna 1.594,3 1.583,1 0,7% 2.287,8
Imatra Steel 141,5 141,9 -0,3% 194,1
Övrig verksamhet 5,0 6,2 8,3
Intern omsättning -5,6 -5,6 -7,8
Fortlöpande verksamhet 1.735,2 1.725,6 0,6% 2.482,4
Sanitec 224,4 224,4
Sammanlagt 1.735,2 1.950,0 -11,0% 2.706,8

RÖRELSERESULTAT PER DIVISION
Milj. euro 7-9/2001 7-9/2000 Förändr.
Power-divisionerna 29,3 22,4 30,8%
Imatra Steel -0,5 0,3
Övrig verksamhet -3,3 4,3
Operativ rörelsevinst 25,5 27,0 -5,4%
Försäljningsvinster/Assa Abloy 126,4
Sammanlagt 25,5 153,4 -83,4%

Milj. euro 1-9/2001 1-9/2000 Förändr. 2000
Power-divisionerna 1 30,6 46,8 -34,6% 86,2
Imatra Steel 5,7 10,8 -47,2% 17,4
Övrig verksamhet –1,1 9,6 7,8
Operativ rörelsevinst 35,2 67,2 -47,6% 111,4
Förs.vinster/Sanitec, Assa Abloy 550,4 225,4 144,2% 225,4
Sanitec 26,0 30,3
Sammanlagt 585,6 318,6 83,8% 367,1
1 Inkl. en kostnadsreservering på 30 milj. euro.

Wärtsiläs omsättning uppgick under rapportperioden till
1.735,2 (1.950,0) milj. euro. Under det första kvartalet av
jämförelseperioden var Sanitec konsoliderat som
dotterbolag i Wärtsilä. Koncernens rörelseresultat utgjorde
585,6 (318,6) milj. euro. De finansiella posterna uppgick till
1,3 (-33,4) milj. euro. I posterna ingår utdelning av dividend
på aktier i Sanitec med 8,6 (0,0) milj. euro. Den positiva
utvecklingen av de finansiella posterna är en följd av att de
betydande försäljningsintäkterna avsevärt förbättrat
koncernens likviditet. Resultatet före extraordinära poster

uppgick till 586,9 (285,2) milj. euro. De extraordinära
kostnaderna på 6,0 milj. euro består av engångsutgifter för
pensioner och livräntor, som inte hänför sig till den
fortlöpande verksamheten.

Investeringarna på 51,9 (184,9) milj. euro var betydligt
lägre än avskrivningarna. I juni genomfördes förvärvet av
det svenska servicebolaget Ciserv. Sermet Oy som är
specialiserat på biobränslekraftverk förvärvades efter
rapportperioden i oktober.

I början av mars utsågs Pekka Ahlqvist till direktör för
Kraftverksdivisionen och medlem av Wärtsiläs direktion.

POWER-DIVISIONERNA
Milj. euro 7-9/2001 7-9/2000 Förändr.
Omsättning 624,6 558,2 11,9%
Rörelseresultat 29,3 22,4 30,8%
% av omsättningen 4,7% 4,0%

Orderingång 384,0 507,8 -24,4%

Milj. euro 1-9/2001 1-9/2000 Förändr. 2000
Omsättning 1.594,3 1.583,1 0,7% 2.287,8
Rörelseresultat 30,6 46,8 -34,6% 86,2
% av omsättningen 1,9% 3,0% 3,8%

Orderingång 1.486,2 1.695,7 -12,4% 2.460,6
Orderstock 1.515,2 1.564,7 -3,2% 1.624,2

Power-divisionerna ökade sin omsättning avsevärt under
det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period året
innan och rörelsevinsten steg till 4,7%. Orderingången var
dock klart vikande under det tredje kvartalet.

I rörelseresultatet för nio månader som blev 30,6 (46,8)
milj. euro ingår en omstruktureringsreservering på 30 milj.
euro. Power-divisionernas vinstmarginal före omstruktu-
reringsreserveringen var 3,8%. De kostnadsbesparingar som
uppnås genom omstruktureringen väntas realiseras från och
med år 2002. Åtgärderna att förbättra effektiviteten och
kvaliteten fortsätter och målet är att öka rörelsevinst-
marginalen till 7-8 procent under år 2003.

Marinmotorer & Licensverksamhet
Milj. euro 7-9/2001 7-9/2000 Förändr.
Omsättning 182,1 186,3 -2,3%
Orderingång 96,5 218,1 -55,8%

Milj. euro 1-9/2001 1-9/2000 Förändr. 2000
Omsättning 454,6 515,3 -11,8% 719,7
Orderingång 385,5 621,4 -38,0% 878,9
Orderstock 823,1 841,0 -2,1% 888,1

Orderingången inom Marinmotorer & Licensverksamhet-
divisionen sjönk markant jämfört med rekordnivån under
samma period föregående år, när beställningarna omfattade
exceptionellt många kryssningsfartyg. Leveranserna av dessa
sträcker sig fram till år 2004. Den minskade orderingången
reflekterar avmattningen i den allmänna konjunktur-
tillväxten. Wärtsilä har lyckats bevara sin starka ställning på
sina viktigaste marknadsområden i ett kärvare
marknadsläge. Orderstocken är på en god nivå tack vare
den gynnsamma orderingången under förra året.
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Offshoreverksamheten har blivit livligare, vilket delvis
väntas kompensera nedgången inom andra marknads-
segment, främst passagerarfartyg. Kunderna inom offshore-
sektorn har visat ett stort intresse för flerbränslemotorer,
som är relativt nya lösningar inom marinmotorverksam-
heten. Wärtsilä har fått beställningar på flerbränslemotorer
till två servicefartyg för offshore och ett flertal andra
projekt är på förberedelsestadiet.

Konceptet The Ship Power Supplier har genomgått en
fortsatt positiv utveckling, vilket syns i en ständigt ökande
efterfrågan och nya inkommande systemorder.

Efterfrågan på miljövänliga propulsionssystem växer.
Orderstocken på framför allt lågvarviga Sulzer-motorer som
är baserade på rökfri motorteknologi har ökat.

Kraftverk
Milj. euro 7-9/2001 7-9/2000 Förändr.
Omsättning 237,2 194,1 22,2%
Orderingång 30,9 108,7 -71,6%
Orderingång MW 76 296 -74,1%

varav gaskraftverk 9 19 -55,5%

Milj. euro 1-9/2001 1-9/2000 Förändr. 2000
Omsättning 539,3 537,9 0,3% 834,6
Orderingång 432,1 544,8 -20,7% 851,0
Orderingång MW 1.002 1.176 -14,8% 1.929

varav gaskraftverk 364 114 220% 232
Orderstock 420,5 539,4 -22,0% 518,5

Kraftverksdivisionen ökade påtagligt sin omsättning under
det tredje kvartalet. Orderingången mattades märkbart av
under juli-september, men var tillfredsställande under
rapportperioden som helhet. De osäkra konjunkturerna har
medfört att kundernas beslutsprocesser drar ut på tiden.

Beställningarna under juni-september bestod främst av
tjockoljedrivna kraftverk till Indien och gaskraftverk till
USA. Orderingången på gaskraftverk utvecklades kraftigt
under hela rapportperioden och mer än tredubblades
jämfört med motsvarande period året innan.

Wärtsilä utvidgar sitt produktprogram för kraftverk med
lösningar som drivs med biobränslen och förstärker sin
ställning som leverantör av lösningar för decentraliserad
kraftproduktion. I oktober förvärvades Sermet, som är
specialiserat på små och medelstora pannanläggningar som
drivs med biobränslen, olja och gas. Sermet kommer under
detta år att nå en omsättning på cirka 20 milj. euro och
resultatet kommer att ligga på en god nivå. Företaget
konsolideras i Kraftverksdivisionen från och med den 17
oktober.

Totalmarknaden för motor- och gasturbinkraftverk som
drivs med tjockolja utgjorde 2.226 MW under perioden 1
juni 2000–31 maj 2001 enligt den statistik som publiceras av
tidningen Diesel & Gas Turbine Worldwide. Detta var en
ökning med 3% jämfört med ett år tidigare. Wärtsilä har en
marknadsandel på 50% (58%). Marknaden för små
gaskraftverk (enhetsstorlek 1-60 MW) ökade till 17.264 MW
(+34%). Wärtsilä stod för 398 (281) MW (+42%) av detta.

Service
7-9/2001 7-9/2000 Förändr.

Omsättning, milj. euro 197,9 171,9 15,1%

1-9/2001 1-9/2000 Förändr. 2000
Omsättning, milj. euro 575,7 505,2 14,0% 702,0
Antal anställda i slutet

av perioden 4.915 14.465 10,1% 14.485
O&M-kontrakt (drifttjänst- och
underhållskontrakt), MW 1.631 1.239 31,6% 1.262
1 Proformasiffror, inkl. 485 anställda inom O&M.

Servicedivisionen fortsatte att öka sin omsättning under det
tredje kvartalet i linje med de långsiktiga målen. Beståndet
av O&M-kontrakt visade en ökning med 31,6% mot
jämförelseperioden. Dominikanska Republiken och Indien
var de största marknadsområdena.

Ett framgångsrikt projekt där ett gammalt kraftverk för
ett portugisiskt textilföretag konverterades till gaskraftverk
utgjorde en viktig inbrytning för Wärtsilä. Man räknar med
att liknande projekt kommer att genomföras även inom
andra industrisektorer. Denna utveckling är ett resultat av
att tillgången på naturgas för kraftproduktion förbättrats.
Ett ombyggt kraftverk har betydligt lägre nivåer på utsläpp
samt högre verkningsgrad.

Förvärvet av svenska Ciserv fullföljdes i juni. Affären
förstärker Wärtsiläs ställning som leverantör av kompletta
servicetjänster för fartyg och breddar Wärtsiläs utbud av
serviceprodukter.

Produktutveckling och produktion
Wärtsilä har fortsatt sitt målmedvetna arbete att utveckla
produkternas konkurrenskraft. Wärtsilä gav ut sin första
miljörapport, där man redovisade för insatserna att minska
belastningen på miljön i fråga om produkterna och hela
verksamheten. Rapporten fick pris som den bästa i sitt slag i
Finland, vilket var ett viktigt erkännande.

Utvecklingen av gasmotorer har fortskridit framför allt
när det gäller flerbränslemotorer. De rökfria motorer som
är baserade på EnviroEngine-teknologin har varit
framgångsrika.

Beläggningsgraden inom produktionen är fortsättnings-
vis relativt hög. Den minskade orderstocken kommer att
innebära lägre beläggningsgrad under slutet av året. Det
pågår en ständig utveckling att anpassa kapacitetens flexibi-
litet till fluktuationer i beläggningsgraden, men i det vikande
efterfrågeläget förutsätts också nya anpassningsåtgärder.

IMATRA STEEL
Milj. euro 7-9/2001 7-9/2000 Förändr.
Omsättning 36,7 39,6 -7,3%
Rörelseresultat -0,5 0,3

% av omsättningen -1,4% 0,8%

Milj. euro 1-9/2001 1-9/2000 Förändr. 2000
Omsättning 141,5 141,9 -0,3% 194,1
Rörelsevinst 5,7 10,8 -47,2% 17,4

% av omsättningen 4,0% 7,6% 9,0%
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RESULTATRÄKNING
Milj. euro 1-9/2001 1-9/20001-9/2000 2000

Proforma1

Omsättning 1.735,2 1.950,0 1.725,6 2.706,8
Övriga rörelseintäkter 565,2 253,6 241,9 264,1
Kostnader -1.647,9 -1.811,6 -1.608,0 -2.512,7
Avskrivningar och -67,1 -80,9 -67,8 -103,1
nedskrivningar
Resultatandel i intresseföretag 0,3 7,5 0,9 12,0
Rörelsevinst 585,6 318,6 292,6 367,1
Finansiella intäkter och
kostnader 1,3 -33,4 -30,1 -31,0
Vinst före extraordinära poster 586,9 285,2 262,5 336,1
Extraordinära kostnader -6,0 -20,4
Vinst före skatter 580,9 285,2 262,5 315,7
Inkomstskatter 2 -218,1 -88,7 -82,9 -96,4
Minoritetsandel -1,6 -5,2 -2,0 -6,1
Räkenskapsperiodens resultat 361,1 191,3 177,6 213,2
1 Exkl. Sanitec.
2 Skatterna har beräknats på periodens resultat.

BALANSRÄKNING
Milj. euro 30.9.2001 30.9.2000 31.12.2000
Bestående aktiva 750,8 1.015,7 978,6
Rörliga aktiva

Omsättningstillgångar 657,0 656,6 539,0
Fordringar 750,5 821,9 828,8
Kassa och bank 329,2 155,1 118,9

Balansomslutning 2.487,4 2.649,3 2.465,3

Aktiekapital 203,1 189,7 189,7
Övrigt eget kapital 922,6 702,9 718,4
Minoritetsandel 14,6 14,6 14,3
Avsättningar 126,5 128,3 109,4
Långfristigt främmande kapital 195,0 398,8 294,5
Kortfristigt främmande kapital 1.025,7 1.215,0 1.139,0
Balansomslutning 2.487,4 2.649,3 2.465,3

BRUTTOINVESTERINGAR
Milj. euro 1-9/2001 1-9/2000 2000
Aktier

Power-divisionerna 10,2 11,9 14,1
Övrig verksamhet 0,1 137,0 137,6

10,3 148,9 151,7
Övriga investeringar

Power-divisionerna 29,4 30,0 47,4
Imatra Steel 5,8 5,3 7,7
Övrig verksamhet 6,4 0,7 0,9

41,6 36,0 56,0
Koncernen 51,9 184,9 207,7

RÄNTEBÄRANDE FRÄMMANDE KAPITAL
Milj. euro 30.9.2001 30.9.2000 31.12.2000
Långfristiga skulder 155,9 348,3 245,7
Kortfristiga skulder 16,6 207,6 239,3
Konvertibelt kapitallån 29,6 117,2 117,2
Lånefordringar -74,2 -89,7 -86,6
Kassa och bank -329,2 -155,1 -118,9
Netto -201,3 428,4 396,7

FINANSIERINGSANALYS
Milj. euro 1-9/2001 1-9/2000 2000
Nettokassaflöde av rörelsen 38,3 137,0 208,8
Nettokassaflöde från investeringar 2 635,7 1 60,5 12,6
Nettokassaflöde från finansiering -463,7 -152,8 -212,8
Förändring av likvida medel 210,3 44,7 8,6
1 I förändringen ingår en minskning på -30,7 milj. euro av Sanitecs
likvida medel.
2 Inklusive skatt på försäljningsvinster, Assa Abloy och Sanitec.

NYCKELTAL
1-9/2001 1-9/2000 2000

Resultat per aktie, euro 6,62 3,53 4,20
Eget kapital per aktie, euro 18,89 14,31 14,59
Soliditet 1, % 48,3 32,4 35,1
Soliditet 21, % 49,6 37,2 40,2
Nettoskuldsättningsgrad 1 -0,11 0,66 0,60
Nettoskuldsättningsgrad 21 -0,14 0,44 0,40
1 Konvertibla kapitallån (på 29,6 milj. euro) ingår i eget kapital för
soliditet 2 och skuldsättningsgrad 2.

ANSTÄLLDA
I medeltal 1-9/2001 1-9/2000 2000
Power-divisionerna 9.458 8.982 9.404
Imatra Steel 1.264 1.282 1.281
Övrig verksamhet 1 8 27 30
Fortlöpande verksamhet 10.730 10.291 10.715
Sanitec 2 2.780 2.085
Koncernen 10.730 13.071 12.800
Antal anställda i slutet av perioden 10.857 10.202 10.564
1 Wärtsilä Fastigheter och koncernledningen.
2 Sanitecs personal ingår i antalet bara under januari-mars 2000.

ANSVARSFÖRBINDELSER
Milj. euro 30.9.2001 30.9.2000 31.12.2000
Fastighetsinteckningar 70,1 72,7 54,5
Företagsinteckningar 26,0 23,1 4,2
Totalt 96,1 95,8 58,7
Borgens- och ansvarsförbindelser

för egen del 407,6 503,6 500,3
för intressebolag 0,8
för övriga 2,1 2,4 2,1

Leasingförbindelser 40,6 44,0 45,7
Totalt 451,1 550,0 548,1

DERIVATINSTRUMENTENS NOMINELLA VÄRDEN
Milj. euro Totalt varav slutna positioner
Ränteswappar 180,0
Valutaterminer 1.175,8 128,4
Om alla derivatinstrument ovan hade sålts till marknadspriser
i slutet av rapportperioden, skulle nettoeffekten ha varit
+20,0 milj. euro.
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Imatra Steels omsättning minskade med 7,3% jämfört med
samma period föregående år. Omsättningen för januari-
september var i nivå med året innan. Marknaden för
specialstål var fortsatt vikande under det tredje kvartalet.
Efterfrågan på produkter för såväl fordons- som
verkstadsindustrin försvagades. Leveransvolymerna sjönk
inom alla enheter jämfört med både andra kvartalet detta år
och tredje kvartalet föregående år.

Imatra Steels rörelsevinst under januari-september
motsvarade 4,0% (7,6%) av omsättningen. Rörelseresultatet
som utgjorde -0,5 (0,3) milj. euro under det tredje kvartalet
belastades av kostnader under driftstoppet för årsservice,
den fortsatt försvagade svenska kronan samt ett lägre
kapacitetsutnyttjande.

Innehav
Wärtsilä har i linje med strategin avyttrat aktieinnehav under
rapportperioden. Det kapital som på så sätt frigörs används
till att utveckla kärnverksamheten. Dessutom möjliggör det
utdelning av en extradividend.

Wärtsilä sålde i juni sitt innehav på 46,7% i Sanitec till
ett bolag som grundats av riskkapitalfonden BC Partners.
Vid försäljningen som för Wärtsilä hade ett värde av totalt
419 milj. euro uppkom en vinst på 254 milj. euro, vilket
motsvarar 2,65 euro per aktie efter skatt. Sanitec har inte
längre redovisats som ett intressebolag under 2001 utan
dividenden på 8,6 milj. euro från Sanitec har bokförts bland
Wärtsiläs finansiella poster.

I maj sålde Wärtsilä 20 miljoner aktier i Assa Abloy,
vilket gav en försäljningsvinst på 297 milj. euro motsvaran-
de 3,89 euro per aktie efter skatt. Wärtsiläs ägarandel i Assa
Abloy utgör 10,7% efter försäljningen. Marknadsvärdet på
innehavet uppgick till 497 milj. euro i slutet av rapportperi-
oden. Bokvärdet i koncernbalansräkningen är 92 milj. euro.

Wärtsilä Fastigheter avyttrade fastigheter och bostads-
lägenheter för 4,3 (11,8) milj. euro under rapportperioden.
Försäljningarna resulterade i vinster på 2,9 (7,7) milj. euro.
Hyresintäkterna uppgick till 3,6 (4,7) milj. euro.

Bolagsstämman
Ordinarie bolagsstämman den 20 mars 2001 fattade beslut
om en normal dividend på 0,65 euro per aktie och en
extradividend på 2,00 euro per aktie. Villkoren för de
konvertibla lånen och optionslånet har justerats i enlighet
med extradividenden. Styrelsen fortsätter i oförändrad
sammansättning med Robert G. Ehrnrooth som ordföran-
de och Vesa Vainio som vice ordförande. Bolagsstämman
fattade också beslut om ett nytt optionsprogram för nyckel-
personer i koncernen. Fullmakten att förvärva och överlåta
egna aktier förnyades. Efter bolagsstämman fattade
styrelsen beslut om förvärv av egna aktier, men tillsvidare
har inga egna aktier förvärvats.

AKTIER
1-9/2001 1-9/2000 2000

Omsatta i H:fors, andel av aktierna 27,0% 29,5% 33,2%
Omsatta i H:fors, andel av rösterna 13,8% 14,8% 16,8%
Omsatta genom SEAQ, andel av aktierna 8,3% 8,1% 8,7%
Aktieinnehav utanför Finland,
andel i slutet av perioden 13,3% 12,2% 12,4%

Aktier per 30.9.2001 A-aktien B-aktien Sammanlagt
Antal aktier 14.903.113 43.126.829 58.029.942
Antal röster 149.031.130 43.126.829 192.157.959

Den 14 juni 2001 tillkännagav Wärtsilä sin avsikt att i fråga
om företagets konvertibla debenturlån från 1994 utnyttja
sin återbetalningsrätt som baserar sig på aktiernas
kursutveckling. Förutsättningen för återbetalningen, en
kursnivå om 24,03 euro, uppfylldes emellertid inte den 13
juli 2001, börsdagen före återbetalningsdagen, och ingen
återbetalning skedde därför. Den 20 juli 2001 registrerades
3.827.584 aktier som under perioden 1.1-16.7.2001
konverterats mot debenturer oavsett förutsättningarna för
återbetalning samt tecknats mot optioner. Aktiekapitalet
ökade med 13.396.544 euro.

Utsikter för resten av året
Det osäkra marknadsläget kommer att återspeglas i
Wärtsiläs Power-divisioner under slutet av 2001. Ett flertal
projekt är på förberedelsestadiet såväl inom Marinmotorer
& Licensverksamhet-divisionen som inom Kraftverks-
divisionen, men det är svårt att förutspå hur orderstocken
kommer att utvecklas under slutet av 2001 och framför allt
under år 2002 på grund av den rådande marknads-
situationen.

Som en följd av den försvagade allmänna investerings-
verksamheten förväntas omsättningen för Power-
divisionerna förbli på samma nivå som senaste år. Operativt
uppnår Power-divisionerna fjolårets resultatnivå. Då resul-
tatet belastats med den i mars gjorda omstrukturerings-
reserveringen på 30 milj. euro, blir rörelseresultatet dock
lägre än senaste år. Den avmattande efterfrågan förutsätter
ytterligare anpassningsåtgärder för att uppnå resultatmål-
sättningen.

Marknadsutsikterna för Imatra Steel försämras
ytterligare mot slutet av året. Omsättningen och resultatet
för helåret beräknas stanna på en lägre nivå än året innan.

Den 31 oktober 2001

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen
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John Stenbergs strand 2
PB 196
00531 HELSINKI
tel. 010 709 0000
fax: 010 709 5700
www.wartsila.com

Wärtsilä utvidgar till biobränslekraftverk.
Företaget förvärvade Sermet Oy, en
viktig leverantör inom branschen.

Bilden på pärmen: Puulaakson
Energia Oy:s kraftverk i Karstula, som
drivs med biobränsle och som
levererats av Sermet Oy.


