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Hyvää kehitystä laiteliiketoimintojen tilauskertymässäHyvää kehitystä laiteliiketoimintojen tilauskertymässä
ja liikevaihdossaja liikevaihdossa

Keskeistä katsauskaudelta tammi-maaliskuu 2018Keskeistä katsauskaudelta tammi-maaliskuu 2018
• Tilauskertymä kasvoi 7% 1.507 milj. euroon (1.413)

• Liikevaihto kasvoi 6% 1.066 milj. euroon (1.005)

• Tilaus-laskutussuhde oli 1,41 (1,41)

• Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 88 milj. euroon (82), mikä vastaa 8,3% liikevaihdosta (8,1)

• Tulos/osake kasvoi 0,10 euroon (0,09)

• Liiketoiminnan rahavirta laski -42 milj. euroon (2)

• Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 7% 5.490 milj. euroon (5.114)

Anchor

Wärtsilän näkymät vuodelle 2018Wärtsilän näkymät vuodelle 2018
Vuonna 2018 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan paranevan jonkin verran viime vuodesta. Liiketoiminnoittain

tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

• Hyvä Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.

• Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava

kysyntä kehittyvillä markkinoilla tukee hajautetun ja joustavan energiakapasiteetin, kuten kaasukäyttöisen tuotannon,

energian varastoinnin ja älykkään integraatioteknologian tarvetta.

• Vankka Marine Solutions -liiketoiminnassa. Parantuvasta tunnelmasta huolimatta merenkulun markkinaympäristö säilyy

haastavana ylikapasiteetin ja rahoituksen puutteen vuoksi.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2018 aikana 2.951 milj. euroa (2.744), ja se koostuu pääosin

laitetoimituksista. Services-liiketoiminta perustuu suurilta osin päivittäiseen huoltotyöhön ja varaosakauppaan, ja arviolta vain 30%

vuosittaisesta liikevaihdosta tulee sen tilauskannasta.

Anchor

Jaakko Eskola, konsernijohtajaJaakko Eskola, konsernijohtaja
“Laiteliiketoiminnoissa oli suotuisa toimintaympäristö alkuvuonna 2018. Energy Solutions -liiketoiminnan saamat tilaukset kehittyivät

hyvin, sillä kehittyneissä maissa on entistä enemmän tarvetta joustaville ja älykkäille ratkaisuille, ja kehittyvillä markkinoilla

puolestaan investoidaan energiainfrastruktuuriin. Kauppalaivasegmentin kasvanut kysyntä ja matkustajalaivamarkkinoiden

aktiivisuus lisäsivät Marine Solutions -liiketoiminnan tilausten määrää. Vaikka taloudelliset näkymät tukevat

merenkulkumarkkinoiden asteittaista elpymistä, lisääntyneen geopoliittisen epävarmuuden vaikutus asiakkaiden päätöksentekoon

aiheuttaa huolta. Services-liikevaihdon kehitys oli ensimmäisellä neljänneksellä odotettua hitaampaa, koska offshore- ja

kauppalaivasegmenttien asiakkaat investoivat edelleen vain välttämättömiin korjaus- ja kunnossapitotöihin. Tämän seurauksena

konsernin liikevaihto painottui laitetoimituksiin, mikä heikensi kannattavuutta.

Wärtsilän digitaalisen tarjonnan vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää yhtiön kilpailuaseman varmistamiseksi, kun toimialat

muuttuvat lisääntyvän verkottumisen ja uusien liiketoimintamallien myötä. Vahvistamme tarjontaamme esimerkiksi digitaalisten

kehityskeskustemme toteuttamien hankkeiden avulla. Myös Transasin hankinta oli tärkeä askel. Transas on johtava merenkulun

navigointiratkaisujen, koulutus- ja simulointipalvelujen sekä laivaliikenteen ohjausratkaisujen toimittaja. Yrityshankinta perustuu

Wärtsilän ohjelmistosuunnittelu- ja tekoälyinvestointeihin, ja sillä on keskeinen rooli älykkäiden ratkaisujen ja digitaalisen alustan

kehittämisessä. Yrityshankinnan myötä otamme merkittävän askeleen Wärtsilän Smart Marine -vision toteuttamisessa. Smart

Energy -visiomme ohella se antaa Wärtsilälle erinomaiset mahdollisuudet kehittää kestävää, matalapäästöistä taloutta.”
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Anchor

Avainluvut

MEURMEUR 1-3/20181-3/2018
OikaistuOikaistu

1-3/20171-3/2017 MuutosMuutos
OikaistuOikaistu

20172017

Tilauskertymä 11 507507 1 413 7% 5 644

Tilauskanta kauden lopussa 55 490490 5 114 7% 5 100

Liikevaihto 11 066066 1 005 6% 4 911

Liiketulos¹ 8585 76 12% 538

% liikevaihdosta 8,08,0 7,5 11,0

Vertailukelpoinen liiketulos 8888 82 8% 576

% liikevaihdosta 8,38,3 8,1 11,7

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 9898 90 9% 612

% liikevaihdosta 9,29,2 9,0 12,5

Tulos ennen veroja 7676 70 491

Tulos/osake, euroa 0,100,10 0,09 0,63

Liiketoiminnan rahavirta -42-42 2 430

Korolliset nettovelat kauden lopussa 438438 260 234

Bruttoinvestoinnit 3737 9 255

Nettovelkaantumisaste 0,210,21 0,13 0,10

¹Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 3 milj. euroa (6) rakennejärjestelykuluja.

1.1.2018 alkaen Wärtsilä on soveltanut standardia IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista käyttäen täysin takautuvaa

menettelyä. Tämä osavuosikatsaus on julkaistu uuden standardin mukaisesti, ja vertailukaudet 2017, mukaan lukien alkava tase,

on oikaistu uuden standardin mukaisiksi. Wärtsilä on myös oikaissut Marine Solutions- ja Services-liiketoimintojen luvut vuodelta

2017 tiettyjen huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen. Huoltotoimintojen siirrolla ei ole vaikutusta konsernin totaalilukuihin.

Wärtsilän yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti nosti Wärtsilän osakkeiden kokonaismäärän

591.723.390:een. Osakkeeseen liittyvät vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Anchor

MarkkinakehitysMarkkinakehitys

Tasaista kehitystä huoltomarkkinoillaTasaista kehitystä huoltomarkkinoilla
Huoltomarkkinoiden aktiviteetti säilyi edellisvuoden tasolla vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Merenkulun markkinoilla

risteilyalussegmentin hyvänä jatkunut kysyntä kompensoi kauppalaiva-asiakkaiden alhaisempaa huoltokysyntää ja offshore-

segmentin vakaata aktiviteettitasoa. Rikkipesurien jälkiasennusta koskevien projektien kysyntä parani, koska asiakkaat

valmistautuvat noudattamaan tulevia maailmanlaajuisia rikkimääräyksiä. Energiamarkkinoilla huoltoaktiviteetti pysyi viime vuoden

tasolla.

Voimantuotannon markkinat siirtymässä kohti älykkäitä ja joustaviaVoimantuotannon markkinat siirtymässä kohti älykkäitä ja joustavia
teknologioitateknologioita
Wärtsilän energiaratkaisujen kysyntä oli vankkaa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Joustavan voimantuotannon ja

älykkäiden ratkaisujen tarve kasvaa, kun aurinko- ja tuulivoimasta tulee yhä kilpailukykyisempää ja sähkölaitokset pohtivat, miten

uusiutuvia energialähteitä tulisi integroida omaan laitoskantaan. Nämä trendit ovat nähtävissä erityisesti Yhdysvalloissa ja

Australiassa. Kehittyvillä markkinoilla maat investoivat yhä uuteen voimantuotantokapasiteettiin tukeakseen talouskasvua ja

lievittääkseen sähkön puutetta.
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Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asemaEnergy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilän energiaratkaisujen vahva kysyntä vuonna 2017 tuki yhtiön markkinaosuuden kasvua, vaikka maailmanlaajuiset

voimalaitosinvestoinnit alle 500 MW:n markkinasegmentillä laskivatkin. Wärtsilän markkinaosuus kasvoi 19%:iin (15), kun taas

kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW:n suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset

laskivat 20% 20,1 GW:iin joulukuussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana (25,2 syyskuun lopussa). Maailmanlaajuisiin

tilauksiin sisältyvät kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.

Vankkaa aktiviteettia merenkulun markkinoillaVankkaa aktiviteettia merenkulun markkinoilla
Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä rekisteröitiin 192 sopimusta uusien alusten rakentamisesta (231 sisältäen

raportointikauden jälkeen rekisteröidyt tilaukset). Kauppalaivasegmentin markkinaolosuhteet ovat parantuneet talouskasvun ja

meriteitse käytävän kaupan kasvun myötä. Nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljetusalusten tilaukset olivat hyvällä tasolla – niitä

tukivat LNG:n kysynnän vahvistuminen kehittyvillä markkinoilla ja viennin kasvu Yhdysvalloista ja Australiasta. Korkeiden ansioiden

johdosta aktiviteetti jatkui hyvänä risteily- ja lauttasegmenteillä. Risteilyalusasiakkaiden mielenkiinto tutkimus- ja retkeilyaluksia

kohtaan on lisääntynyt, ja ikääntyvät aluskannat luovat kysyntää lauttasegmentillä. Vaikka offshore-tuotannossa näkyy merkkejä

parantuvasta tunnelmasta, investointihalukkuus offshore-alalla laajemmin on yhä rajallinen. Suunnitteilla olevan lainsäädännön

voimaantulo lisää ympäristöratkaisujen kysyntää uusien alusten markkinoilla.

Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna Etelä-Korea ja Kiina säilyttivät asemansa suurimpina laivanrakennusmaina

42%:n ja 31%:n osuuksillaan kaikista vahvistetuista sopimuksista. Japanin osuus maailmanlaajuisista sopimuksista oli 13% ja

Saksan 6%.

Taloudellinen kehitysAnchor

TilauskertymäTilauskertymä
Wärtsilän ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä oli 1.507 milj. euroa (1.413), kasvua oli 7% edellisvuoden vastaavaan jaksoon

verrattuna. Ensimmäisen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,41 (1,41).

Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli vakaat 737 milj. euroa (735). Neljänneksen aikana Wärtsilä allekirjoitti viisivuotisen

optimoidun huoltosopimuksen Hidrovias do Brasilin kanssa sen kahdeksaan hinausalukseen, jotka toimivat haastavissa

olosuhteissa Etelä-Amerikan joilla. Wärtsilä sai myös suurehkon tilauksen toimittaa avoimen kierron rikkipesurijärjestelmät 30:een

konttialukseen.

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 2% 414 milj. euroon (405). Aktiviteetti oli vilkkainta Aasiassa ja Amerikassa.

Merkittävät tilaukset näiltä alueilta olivat 211 MW:n smart power generation -voimalaitos Etelä-Australiaan, 128 MW:n

kaasuvoimalaitos New Orleansiin ja kaksi uutta 100 ja 105 MW:n nestemäistä polttoaineprojektia Bangladeshiin.

Voimantuotantoratkaisujen lisäksi Wärtsilä sai tilaukset energian varastoinnista ja sähköverkon hallinnan ohjelmoinnista Unkarissa ja

Portugalissa.

Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli 357 milj. euroa (273), kasvua oli 31% edellisvuoden vastaavaan jaksoon

verrattuna. Saatuihin tilauksiin sisältyi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteet) talteenottoteknologian, nesteytetyn

maakaasun käsittelyjärjestelmien ja apumoottoreiden toimittaminen kahteen uuteen sukkulatankkeriin, jotka rakennetaan

singaporelaiselle AET Tankersille. Laivat käyttävät polttoaineenaan pääasiassa nesteytettyä maakaasua, mikä vähentää

merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. VOC-yhdisteet syntyvät kaasun höyrystyessä öljytankeista. Kun VOC-yhdisteet sekoitetaan

nesteytettyyn maakaasuun, niitä voidaan myös hyödyntää polttoaineena, mikä vähentää alusten tankkaustarvetta. Ensimmäisen

neljänneksen tilauskertymään sisältyi myös loput kaksi TEEKAYn joulukuussa 2017 tilaamasta neljästä sukkulatankkerista. Aluksiin

tulee useita Wärtsilän viimeisimpiä teknologiainnovaatioita, mikä auttaa asiakasta nostamaan liiketoimintansa aivan uudelle tasolle

sekä taloudellisesti että ekologisesti. Perinteisen kauppalaivasegmentin osuus ensimmäisen neljänneksen tilauskertymästä oli 43%

ja matkustajalaivasegmentin 40%. Merivoimien osuus oli 6%. Kaasunkuljetusalusten osuus tilauskertymästä oli 5%, erikoisalusten

5% ja offshore-segmentin 2%.
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Tilauskertymä liiketoiminnoittain

MEURMEUR 1-3/20181-3/2018
OikaistuOikaistu

1-3/20171-3/2017 MuutosMuutos
OikaistuOikaistu

20172017

Services 737737 735 0% 2 670

Energy Solutions 414414 405 2% 1 685

Marine Solutions 357357 273 31% 1 288

Tilauskertymä yhteensä 1 5071 507 1 413 7% 5 644

Sisäisten huoltotoimintojen uudelleenjärjestelyjen vuoksi vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen luvuista 49 milj. euroa ja koko vuoden luvuista
190 milj. euroa siirrettiin Marine Solutions -liiketoiminnasta Services -liiketoimintaan.

Tilauskertymä Energy Solutions

MWMW 1-3/20181-3/2018 1-3/20171-3/2017 MuutosMuutos 20172017

Öljy 399399 210 90% 1 838

Kaasu 429429 622 -31% 1 938

Tilauskertymä yhteensä 828828 832 0% 3 775

Tilauskertymä yhteisyrityksissäTilauskertymä yhteisyrityksissä
Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel

Company Ltd:n ja CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd:n tilauskertymä oli 49 milj. euroa (24) katsauskaudella tammi-maaliskuu

2018. Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Anchor

TilauskantaTilauskanta
Katsauskauden lopussa tilauskanta oli 5.490 milj. euroa (5.114). Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 1.401 milj. euroa (1.234),

kasvua oli 14% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna pitkäaikaisten huoltosopimusten kysynnän ansiosta. Energy Solutions

-liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 9% 2.012 milj. euroon (1.847). Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 2% 2.077 milj.

euroon (2.033).
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Tilauskanta liiketoiminnoittain

MEURMEUR 31.3.201831.3.2018
OikaistuOikaistu

31.3.201731.3.2017 MuutosMuutos
OikaistuOikaistu

31.12.201731.12.2017

Services 11 401401 1 234 14% 1 220

Energy Solutions 22 012012 1 847 9% 1 871

Marine Solutions 22 077077 2 033 2% 2 009

Tilauskanta yhteensä 55 490490 5 114 7% 5 100

Sisäisten huoltotoimintojen uudelleenjärjestelyjen vuoksi vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen luvuista 47 milj. euroa ja koko vuoden luvuista 49
milj. euroa siirrettiin Marine Solutions -liiketoiminnasta Services -liiketoimintaan.

Anchor

LiikevaihtoLiikevaihto
Wärtsilän liikevaihto katsauskaudella tammi-maaliskuu 2018 kasvoi 6% 1.066 milj. euroon (1.005) edellisvuoden vastaavaan

jaksoon verrattuna. Services-liiketoiminnan liikevaihto oli vakaat 535 milj. euroa (534). Energy Solutions -liiketoiminnan liikevaihto

kasvoi 12% 267 milj. euroon (239). Strategisesti merkittäviin toimituksiin kuului maailman suurimman aurinkohybridivoimalan

toimitus Burkina Fasoon. Kokoluokaltaan 15 MWp:n aurinkovoimala yhdistetään olemassa olevaan 57 MW:n

dieselvoimalaitokseen, mikä parantaa suorituskykyä, vähentää polttoaineen kulutusta ja alentaa hiilidioksidipäästöjä. Marine

Solutions -liiketoiminnan liikevaihto oli 264 milj. euroa (233), kasvua oli 13% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Services-liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 50%, Energy Solutions -liiketoiminnan 25% ja Marine Solutions -

liiketoiminnan 25%.

Wärtsilän tammi-maaliskuun 2018 liikevaihdosta noin 67% oli euromääräistä, 20% Yhdysvaltain dollareissa ja loppu jakautui

useamman valuutan kesken.

Liikevaihto liiketoiminnoittain

MEURMEUR 1-3/20181-3/2018
OikaistuOikaistu

1-3/20171-3/2017 MuutosMuutos
OikaistuOikaistu

20172017

Services 535535 534 0% 2 407

Energy Solutions 267267 239 12% 1 401

Marine Solutions 264264 233 13% 1 104

Liikevaihto yhteensä 11 066066 1 005 6% 4 911

Sisäisten huoltotoimintojen uudelleenjärjestelyjen vuoksi vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen luvuista 39 milj. euroa ja koko vuoden luvuista
177 milj. euroa siirrettiin Marine Solutions -liiketoiminnasta Services -liiketoimintaan.

Anchor

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuusLiiketoiminnan tulos ja kannattavuus
Katsauskauden tammi-maaliskuu 2018 liiketulos oli 85 milj. euroa (76), mikä vastaa 8,0% liikevaihdosta (7,5). Vertailukelpoinen

liiketulos oli 88 milj. euroa (82) eli 8,3% liikevaihdosta (8,1). Ensimmäisellä neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin
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sisältyi 3 milj. euroa (6) rakennejärjestelykuluja. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 98 milj. euroa (90) eli 9,2% liikevaihdosta (9,0).

Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 10 milj. euroa (9).

Wärtsilän liiketulokseen vaikutti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin liittyvä 3 milj. euron (11) varaus. Varaus kattaa kaikki kolme

käynnissä olevaa ohjelmaa. Wärtsilän kurssikehitykseen sidotut pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat kolmen vuoden pituisia

ja niiden piirissä on noin 100 johtajaa.

Rahoituserät olivat -9 milj. euroa (-5). Nettokorot olivat -2 milj. euroa (-2). Tulos ennen veroja oli 76 milj. euroa (70). Verot olivat 19

milj. euroa (16), mikä vastaa 24,5%:n efektiivistä verokantaa (22,7). Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,09) ja osakekohtainen

oma pääoma 3,62 euroa (3,52). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 19,7% (16,8) ja oman pääoman tuotto (ROE) 17,6% (16,9).

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

MEURMEUR 1-3/20181-3/2018
OikaistuOikaistu

1-3/20171-3/2017
OikaistuOikaistu

20172017

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 9898 90 612

Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -10-10 -9 -36

Vertailukelpoinen liiketulos 8888 82 576

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -3-3 -6 -37

Liiketulos 8585 76 538

Anchor

Tase, rahoitus ja rahavirtaTase, rahoitus ja rahavirta
Wärtsilän tammi-maaliskuun 2018 liiketoiminnan rahavirta oli -42 milj. euroa (2). Verojen ennakkomaksut ja nettokäyttöpääoman

kasvu vaikuttivat negatiivisesti operatiiviseen kassavirtaan. Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 726 milj. euroa (561),

kasvua oli 163 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun verrattuna loppuvuoden toimitusten vuoksi. Saatujen ennakoiden määrä

oli kauden lopussa 582 milj. euroa (554). Joulukuun 2017 lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 522 milj. euroa. Rahavarat

kauden lopussa olivat 282 milj. euroa (403). Vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat 792 milj. euroa (640),

mikä sisältää 152 milj. euron nostamattoman pitkäaikaisen lainan. Ensimmäisellä neljänneksellä maksettiin osinkoa 0,69 euroa

osakkeelta (0,65) eli yhteensä 136 milj. euroa (128). Osingon toinen samansuuruinen erä maksetaan syyskuussa.

Wärtsilällä oli maaliskuun 2018 lopussa korollisia lainoja yhteensä 726 milj. euroa (670). Joulukuun 2017 lopussa korollisia lainoja

oli yhteensä 619 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 103 milj. euroa.

Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 623 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 438 milj. euroa (260) ja

nettovelkaantumisaste 0,21 (0,13).
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Konsernin maksuvalmius

MEURMEUR 31.3.201831.3.2018 31.12.201731.12.2017

Rahavarat 282282 379

Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 792792 765

Maksuvalmius 1 0741 074 1 144

% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 2222 23

Yritystodistukset vähennettynä -- -

Maksuvalmius pois lukien yritystodistukset 1 0741 074 1 144

% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 2222 23

Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 31.3.2018 oli 49 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 50 kuukautta.

Anchor

InvestoinnitInvestoinnit
Katsauskauden tammi–maaliskuu 2018 aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät investoinnit olivat 17 milj. euroa (8).

Yritysosto- ja yhteisyritysinvestoinnit olivat yhteensä 20 milj. euroa (1). Katsauskauden poistot olivat 30 milj. euroa (33).

Vuoden 2018 tuotannollisten, logististen ja informaatioteknologisten investointien odotetaan olevan poistoja alemmalla tasolla.

Strateginen kehitysAnchor

Strategiset toimenpiteet, yrityshankinnat jaStrategiset toimenpiteet, yrityshankinnat ja
yhteisyrityksetyhteisyritykset
Tammikuussa Wärtsilä ja Schneider Electric allekirjoittivat datakeskusprojekteihin liittyvän yhteistyösopimuksen. Yhteistyön

tavoitteena on luoda innovatiivisia energiaoptimointiratkaisuja suuren kokoluokan eli vähintään 10 MW:n sähkökuorman

datakeskusprojekteihin. Wärtsilä toimittaa laitoksen voimantuotannon, kun taas Schneider Electric keskittyy energiajakelun

optimointiin.

Helmikuussa Wärtsilä ilmoitti laajentavansa QuantiServ-huoltotarjontaansa hankkimalla Lock-n-Stitch Inc.:n, joka on

amerikkalainen valurautakorjauksiin erikoistunut tekniikan alan yritys. Yritysosto vahvistaa Wärtsilän palvelukokonaisuutta

asiakkaille, joiden käytössä on useiden valmistajien tuotteita. Wärtsilä saattoi myös päätökseen hollantilaisen, vedenalaisiin huolto-,

tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistuneen Trident BV:n hankinnan. Yrityskaupan myötä Wärtsilästä tulee johtava vedenalaisen

huollon tarjoaja maailmanlaajuisesti.

Maaliskuussa Wärtsilä ilmoitti hankkivansa Transasin, kansainvälisesti johtavan merenkulun navigointiratkaisujen toimittajan. Yritys

on markkinajohtaja myös merenkulun simulointi- ja koulutuspalveluissa, laivaliikenteen ohjauksessa, valvonnassa ja tukipalveluissa.

Transas on luonut koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävän yhtenäisen pilvipohjaisen alustan, jonka avulla voidaan ohjata kaikkia

merenkulun ekosysteemin toimintoja. Yhtiön kattava ohjelmistoinsinööritiimi on jatkossa avainasemassa tukemassa Wärtsilän

älytuotteiden ja digialustan kehitystyötä. Hankinta tukee myös Wärtsilän lupausta uudistaa alaa disruptiivisesti luomalla

ekosysteemin, jossa digiyhteydet läpäisevät koko toimitusketjun turvallisilla ja älykkäillä pilvipohjaisilla sovelluksilla. Tämä on

merkittävä askel kohti Wärtsilän visiota merenkulun älykkäästä ekosysteemistä, missä älykkäät alukset linkittyvät älyteknologialla

varustettuihin satamiin sekä niiden ulkopuolelle. Tämä hyödyttää toimialaa kolmella merkittävällä tavalla: resurssien käyttö ja

toiminnan tehokkuus maksimoidaan, ympäristövaikutukset ja -riskit minimoidaan sekä saavutetaan paras mahdollinen

turvallisuustaso. Yrityskaupan arvo on 210 milj. euroa (yritysarvo), ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2018 toisella neljänneksellä.
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Anchor

Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseerauksetTutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset
Neljänneksen aikana Wärtsilä-yhtiö Eniram lanseerasi Eniram SkyLight 3.0:n, joka monitoroi aluskannan toimintaa, sekä Eniram

Mobilen, joka tarjoaa reaaliaikaista tukea päätöksentekoon mobiili-ilmoitusten välityksellä. Jälkimmäinen ratkaisu kehitettiin

tukemaan tilannekuvaa, joka perustuu historialliseen ja reaaliaikaiseen dataan ja yhdistyy ennakoivaan analytiikkaan.

Mobiiliteknologia tekee havainnot läpinäkyviksi, jolloin kapteenit, laivueen päälliköt ja ylempi johto saavat välittömästi käyttöönsä

tarvittavan tiedon, jonka avulla he voivat tehdä tehokkaita ja hyvin ajoitettuja päätöksiä.

Anchor

HenkilöstöHenkilöstö
Wärtsilän henkilöstömäärä oli maaliskuun 2018 lopussa 18.182 (17.832). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi–maaliskuussa

2018 oli 18.125 (17.802). Services-liiketoiminnassa työskenteli 11.328 (11.067) henkilöä, Energy Solutions -liiketoiminnassa 1.084

(913) ja Marine Solutions -liiketoiminnassa 5.197 (5.317).

Wärtsilän henkilöstöstä 20% (19) työskenteli Suomessa ja 38% (38) muualla Euroopassa. Koko henkilöstöstä 26% (28) työskenteli

Aasiassa, 11% (10) Amerikassa ja 4% (4) muissa maissa.

Anchor

Kestävä kehitysKestävä kehitys
Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja

päästöjä sekä auttaa asiakkaitaan varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot

keskittyvät jatkossakin kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja -ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global

Compact aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita.

Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä jätti sähköklooraukseen perustuvan Aquarius-painolastiveden käsittelyjärjestelmänsä

Yhdysvaltain rannikkovartioston tyyppihyväksyttäväksi sen jälkeen, kun se sai menestyksekkäästi päätökseen kaikki vaadittavat

testaustoimenpiteet. Wärtsilä sai sähkökloorausjärjestelmälleen tyyppihyväksynnän Kansainväliseltä merenkulkujärjestöltä IMO:lta

vuonna 2013, ja samaa mallia käytettiin myös Yhdysvaltain rannikkovartioston hakemuksessa. Tämänhetkinen testaus on jälleen

todistanut Wärtsilän ratkaisun suorituskyvyn sekä järjestelmän korkean luotettavuuden, kestävyyden ja tehokkuuden.

Maaliskuussa Wärtsilä Seals & Bearings ja Green Award Foundation ilmoittivat yhteistyöstään ympäristön suojelemiseksi. Wärtsilä

Seals & Bearings on liittynyt Green Award -ohjelmaan tukeakseen päästöjen vähentämistä ja puhdasta, kestävää tulevaisuutta.

Henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat Wärtsilässä etusijalla. Maaliskuussa Wärtsilä järjesti neljännen maailmanlaajuisen

turvallisuuspäivänsä teemalla ‘On the Road’, jolla halutaan lisätä tietoisuutta riskeistä ja tukea työntekijöitä tekemään turvallisempia

valintoja teillä matkustaessaan.

Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin. Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä valittiin jälleen

Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europen jäseneksi. Wärtsilä listattiin myös Corporate Knightsin kokoamaan

vuosittaiseen Global 100 -listaan, joka koostuu maailman suurimmista kestävän kehityksen mukaisista yhtiöistä.

Osakkeet ja yhtiökokousAnchor

Osakkeet ja osakkeenomistajatOsakkeet ja osakkeenomistajat
Tammi–maaliskuun 2018 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 72.818.201 kappaletta, ja vaihdettujen

osakkeiden arvo oli 1.354 milj. euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten

Turquoisessa, BATS CXE:ssä ja BATS BXE:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä

71.375.280 kappaletta.
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Osakkeet Nasdaq Helsingissä

Osake- jaOsake- ja OsakevaihtoOsakevaihto

31.3.201831.3.2018 äänimäärääänimäärä 1-3/20181-3/2018

WRT1V 591 723 390 72 818 201

1.1. - 31.3.20181.1. - 31.3.2018 YlinYlin AlinAlin KeskikurssiKeskikurssi 11 PäätösPäätös

Osakekurssi 19,88 17,48 18,60 17,95

1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

31.3.201831.3.2018 31.3.201731.3.2017

Markkina-arvo, MEUR 10 621 9 892

Ulkomaalaisomistus, % 55,1 55,1

LiputusilmoituksetLiputusilmoitukset
Katsauskauden tammi-maaliskuu 2018 aikana BlackRock Inc. ilmoitti Wärtsilälle seuraavista omistusmuutoksista.

JulkaisupäiväJulkaisupäivä TapahtumapäiväTapahtumapäivä OsakkeenomistajaOsakkeenomistaja KynnysKynnys Suora omistus, %Suora omistus, % Kokonaisomistus, %Kokonaisomistus, %

22.3.2018 21.3.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Yli 5% 5,07 6,03

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

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

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

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

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

28.2.2018 27.2.2018 BlackRock Investment
Management (UK) Limited

Osuus osakkeista
ja äänistä alitti 5%

4,85 6,10

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

Anchor

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksetVarsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Wärtsilä Oyj Abp:n 8.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja

toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2017.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin

Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

OsingonjakoOsingonjako
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa maksetaan 1,38 euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,69 euroa/osake maksettiin osakkeenomistajille 19.3.2018. Toinen erä jakautuu päätetyn
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maksuttoman osakeannin (osakesplit) mukaisesti yhden vanhan ja kahden uuden osakkeen kesken siten, että kullekin osakkeelle

maksetaan 0,23 euroa/osake. Osingon toinen erä maksetaan syyskuussa 2018.

Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista. Osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia

osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan kaksi uutta osaketta. Uusia osakkeita

annetaan 394.482.260 kappaletta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 12.3.2018.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseenValtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme

vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.3.2017 antaman valtuutuksen omien osakkeiden

luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

Hallitus voi valtuutusten perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta muutoinkin kuin siinä suhteessa,

jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita.

Hallituksen järjestäytyminenHallituksen järjestäytyminen
Wärtsilän hallitus valitsi puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Tom Johnstonen. Hallitus päätti perustaa

tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:Tarkastusvaliokunta: Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto.

Nimitysvaliokunta:Nimitysvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto.

Palkitsemisvaliokunta:Palkitsemisvaliokunta: Puheenjohtaja Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone.

Anchor

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijätRiskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Services-liiketoiminnassa kysynnän kehitystä uhkaavat pääasiassa maailmantalouden hidas kasvu ja tiettyjen alueiden poliittinen

epävakaus. Haastavat olosuhteet offshore-markkinoilla ja perinteisessä kauppalaivasegmentissä ovat myös mahdollinen riski.

Voimantuotannon markkinoilla hauras talouskasvu ja hidas päätöksenteko ovat yhä pääasialliset kysynnän kehitystä uhkaavat

riskit. Geopoliittiset jännitteet ja merkittävät valuuttakurssimuutokset voivat johtaa investointipäätösten lykkääntymiseen tietyissä

maissa. Alhaisilla öljyn hinnoilla on samankaltainen vaikutus maihin, joissa tuotetaan öljyä ja kaasua. Vallitsevan kilpailuympäristön

aiheuttama hintapaine on yhä riski.

Taloudellinen ja poliittinen epävarmuus sekä kehittyvät teknologiat ja innovaatiot haastavat nykyisiä liiketoimintamalleja ja

kaupankäyntitapoja. Hiljattain julkistetut kaupankäyntipakotteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä aiheuttavat huolta maailmankaupan

näkökulmasta. Öljy-yhtiöiden vähäiset investoinnit rajoittavat yhä offshore-investointeja. Alhaisten kustannusten onshore- ja

liusketuotanto kilpailee entistä enemmän offshore-tuotannon kanssa. Lisäksi lisääntyneen energiatehokkuuden ja muiden

energialähteiden käytön odotetaan haastavan raakaöljyn kysynnän kasvua. Ympäristösäännösten täytäntöönpano ja mahdolliset

uudet säännökset luovat yhä epävarmuutta. Ilmastonmuutos asettaa merenkulkuteollisuudelle edelleen paineita vähentää

kasvihuonekaasupäästöjään.

Wärtsilä painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kyber- ja fyysisten turvallisuusriskien hallinnointiin sisäisessä toiminnassaan ja

asiakastarjonnassaan. Yhtiön kyberturvallisuustiimi noudattaa toiminnassaan, hallinnossaan ja compliance-toiminnassaan

IEC62443- ja ISO 27k -protokollia. Toimintaan sisältyvät kyberturvallisuuden varmistaminen, riskien havaitseminen ja hallinta,

ohjelmistokehityksen turvallinen elinkaari, koulutus, päätelaitteiden suojaus ja verkon turvallisuus sekä kyberturvallisuuteen liittyvät

neuvontapalvelut. Wärtsilä ottaa käyttöön tapoja, jolla dataa varastoidaan, prosessoidaan ja käytetään yhtiön järjestelmissä, jotta

se noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta. Kyberturvallisuus otetaan huomioon tämän toteutuksessa.
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Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun

muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja

vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin

kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos

on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

TaulukotAnchor

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja

laskentamenetelmiä kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta alla mainittuja IFRS-standardimuutoksia. Kaikki luvut on

pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttöArvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja

velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon

tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutoksetIFRS-standardimuutokset
Vuonna 2018 konserni soveltaa seuraavia uusia IASB:n julkaisemia standardeja ja tulkintaa.

1.1.2018 alkaen Wärtsilä on soveltanut uutta standardia IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksistaIFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista käyttäen täysin

takautuvaa menettelyä. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018 on tehty uuden standardin mukaisesti, ja vertailukaudet 2017,

mukaan lukien alkava tase, on oikaistu uuden standardin mukaisiksi.

IFRS 15 sisältää viisivaiheisen mallin, jota sovelletaan asiakassopimuksista saatavien myyntituottojen tulouttamiseen. Se korvaa

nykyiset myyntituottoja koskevat standardit, kuten IAS 18 Tuotot ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet. IFRS 15:n mukaan yhteisön on

kirjattava myyntituotto sellaisena rahamääränä, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu luovutettuja

tavaroita tai palveluja vastaan.

Standardin käyttöönoton myötä myyntituoton tuloutusajankohta muuttuu kahdessa liiketoimintalinjassa: pitkäaikaisissa käyttö- ja

huoltosopimuksissa sekä kaasuratkaisuihin liittyvissä pitkäaikaishankkeissa. Standardin aiheuttamia muutoksia ja niiden vaikutuksia

kuvataan tarkemmin alla.

Pitkäaikaisissa käyttö- ja huoltosopimuksissa asiakkaalle tuotetaan hyötyä ajan kuluessa sopimuskauden aikana. Myyntituoton

tulouttamismenetelmä muuttuu tuotokseen perustuvasta menetelmästä (valmiusaste sopimuksessa määriteltyjen suoritettujen

palveluiden perusteella) panokseen perustuvaan menetelmään (valmiusaste syntyneiden menojen perusteella). Tavanomaiset

huoltoaikataulut huomioiden sopimuskohtainen myyntituottojen tuloutus tullee viivästymään. Kaasuratkaisuihin liittyvissä

pitkäaikaishankkeissa asiakkaalle tuottavat arvoa lähinnä projektisuunnittelu, hankinnat sekä projektinhallinta, ja valmistus on

yleensä ulkoistettu. Myyntituoton tulouttamismenetelmä muuttuu tuotokseen perustuvasta menetelmästä (valmiusaste

työsuoritteiden perusteella) panokseen perustuvaan menetelmään (valmiusaste syntyneiden menojen perusteella).

Projektiliiketoiminnassa sopimuksissa on yleensä sopimussakon sisältäviä ehtoja. Todennäköisiksi arvioidut sopimussakot kirjattiin

aiemmin kustannusvarauksiksi. IFRS 15:ssä sopimussakkoja käsitellään muuttuvana vastikkeena, ja ne tulee arvioida sopimuksen

syntymisajankohtana. IFRS 15:n mukaisesti toimitusten myöhästymisistä maksettavat sakot sekä muut sopimussakot vähennetään

liikevaihdosta, eikä kirjata menoina kuten IAS 18:n tai IAS 11:n alla. Tällä muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta oikaistuihin

lukuihin.

Myyntituoton tuloutusmenetelmän muuttuminen pitkäaikaisissa käyttö- ja huoltosopimuksissa sekä kaasuratkaisuihin liittyvissä

pitkäaikaishankkeissa tuotokseen perustuvasta menetelmästä panokseen perustuvaan menetelmään aiheutti -13 milj. euron

oikaisun konsernin kertyneisiin voittovaroihin 1.1.2017.
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Vuoden 2017 tilinpäätöksen oikaisut sisältävät 11 milj. euron laskun liikevaihdossa, 3 milj. euron kasvun materiaali- ja

palvelukuluissa, 5 milj. euron laskun tuloveroissa, ja 9 milj. euron laskun tilikauden tuloksessa. Konsernin taseessa uusien

periaatteiden noudattaminen vaikutti laskennallisiin verosaamisiin, muihin saamisiin ja muihin velkoihin. Laskennalliset verosaamiset

kasvoivat 8 milj. euroa ja muut saamiset kasvoivat 33 milj. euroa. Muut velat kasvoivat 60 milj. euroa pääasiassa siirtovelkojen

muutosten vuoksi. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta rahavirtoihin.

Muutokset standardiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksutIFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Clarification and Measurement of Sharebased Payment Transactions

(sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät eräiden osakeperusteisten järjestelyjen

kirjanpitokäsittelyä. Ne koskevat seuraavia osa-alueita: käteisvaroina maksettavien maksujen arvostaminen, osakeperusteiset

maksut, joista on vähennetty lähdevero sekä osakeperusteisten maksujen muuttaminen käteisvaroina maksettavasta omana

pääomana maksettavaksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Muutokset standardiin IFRS 4 VakuutussopimuksetIFRS 4 Vakuutussopimukset - Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts

(sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla tilikausilla): Muutoksilla vastataan toimialan huoleen liittyen soveltamisen

aloittamiseen eri ajankohtina. Standardiin tuodaan kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa tilapäisen kirjanpidossa syntyvän

väliaikaisen yhteensopimattomuuden ja volatiliteetin helpottamiseksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

IFRIC 22: Foreign Currency Transactions and Advance ConsiderationIFRIC 22: Foreign Currency Transactions and Advance Consideration (sovellettava 1.1.2018 tai myöhemmin alkavilla

tilikausilla). Tulkinta selventää, miten transaktion toteutumispäivä määritetään sovellettaessa standardia IAS 21 Valuuttakurssien

muutosten vaikutukset. Ohjeistuksen tarkoitus on yhdenmukaistaa käytäntöjä. Tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin

tilinpäätökseen.

Huoltotoimintojen sisäinen siirtoHuoltotoimintojen sisäinen siirto
Wärtsilä on siirtänyt tiettyjä huoltotoimintoja Marine Solutions -liiketoiminnalta Services-liiketoimintaan 1.1.2018 alkaen.

Tarkoituksena on vahvistaa keskittymistä näiden toimintojen kehittämiseen. Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu siirron

mukaisiksi. Tämän seurauksena 177 milj. euroa liikevaihdosta, 190 milj. euroa tilauskertymästä ja 49 milj. euroa tilauskannasta on

siirretty Marine Solutions -liiketoiminnalta Services-liiketoimintaan tilikaudella 2017. Huoltotoimintojen siirrolla ei ole vaikutusta

konsernin totaalilukuihin.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
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Anchor

Lyhennetty tuloslaskelma

OikaistuOikaistu OikaistuOikaistu

MEURMEUR 1–3/20181–3/2018 1–3/20171–3/2017 20172017

Liikevaihto 11 066066 1 005 4 911

Liiketoiminnan muut tuotot 77 13 60

Kulut -960-960 -911 -4 312

Poistot ja arvonalentumiset -30-30 -33 -134

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 33 1 13

LiiketulosLiiketulos 8585 76 538

Rahoitustuotot ja -kulut -9-9 -5 -47

Tulos ennen verojaTulos ennen veroja 7676 70 491

Tuloverot -19-19 -16 -117

Raportointikauden tulosRaportointikauden tulos 5757 54 375

Jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 5858 53 375

Määräysvallattomat omistajat -1-1 1 -1

5757 54 375

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja
laimennettu):

Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,100,10 0,09 0,63

Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Anchor

Laaja tuloslaskelma

OikaistuOikaistu OikaistuOikaistu

MEURMEUR 1–3/20181–3/2018 1–3/20171–3/2017 20172017

Raportointikauden tulosRaportointikauden tulos 5757 54 375

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksiErät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 7

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensäErät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 7
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Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksiErät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus -4-4 1 -73

määräysvallattomien omistajien osuus -1 -2

Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta -1-1 3 -1

Rahavirran suojaukset 1515 9 37

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -2-2 -2 -9

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensäErät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 77 12 -48

Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeenRaportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 77 11 -41

Raportointikauden laaja tulos yhteensäRaportointikauden laaja tulos yhteensä 6464 66 334

Laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 6565 65 337

Määräysvallattomat omistajat -1-1 1 -3

6464 66 334

Anchor

Lyhennetty tase

OikaistuOikaistu OikaistuOikaistu

MEURMEUR 31.3.201831.3.2018 31.3.201731.3.2017 31.12.201731.12.2017

Pitkäaikaiset varatPitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 11 586586 1 421 1 577

Aineelliset hyödykkeet 346346 393 349

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 6868 76 83

Muut sijoitukset 1313 14 13

Laskennalliset verosaamiset 120120 147 131

Muut saamiset 109109 46 132

Pitkäaikaiset varat yhteensäPitkäaikaiset varat yhteensä 22 242242 2 096 2 285

Lyhytaikaiset varatLyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 11 168168 1 184 1 051

Muut saamiset 11 941941 1 723 1 933

Rahavarat 282282 403 379

Lyhytaikaiset varat yhteensäLyhytaikaiset varat yhteensä 33 391391 3 310 3 363

Varat yhteensäVarat yhteensä 55 632632 5 406 5 648
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Oma pääomaOma pääoma

Osakepääoma 336336 336 336

Muu oma pääoma 11 809809 1 744 2 016

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 22 145145 2 080 2 352

Määräysvallattomien omistajien osuus 2222 34 24

Oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä 22 167167 2 114 2 376

Pitkäaikaiset velatPitkäaikaiset velat

Korolliset velat 623623 592 517

Laskennalliset verovelat 104104 90 102

Muut velat 270270 276 270

Pitkäaikaiset velat yhteensäPitkäaikaiset velat yhteensä 997997 958 889

Lyhytaikaiset velatLyhytaikaiset velat

Korolliset velat 103103 78 102

Muut velat 22 365365 2 256 2 281

Lyhytaikaiset velat yhteensäLyhytaikaiset velat yhteensä 22 468468 2 334 2 383

Velat yhteensäVelat yhteensä 33 465465 3 292 3 272

Oma pääoma ja velat yhteensäOma pääoma ja velat yhteensä 55 632632 5 406 5 648

Anchor

Lyhennetty rahavirtalaskelma

MEURMEUR 1–3/20181–3/2018 1–3/20171–3/2017 20172017

Liiketoiminnan rahavirta:Liiketoiminnan rahavirta:

Raportointikauden tulos 5757 54 375

Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset 3030 33 134

Rahoitustuotot ja -kulut 99 5 47

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -3 -17

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -3-3 -1 -13

Tuloverot 1919 16 117

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutostaLiiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 112112 104 643

Käyttöpääoman muutos -108-108 -91 -87

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja verojaLiiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 44 13 555

Rahoituserät ja verot -46-46 -12 -126

Liiketoiminnan rahavirtaLiiketoiminnan rahavirta -42-42 2 430
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Investointien rahavirta:Investointien rahavirta:

Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -20-20 -1 -191

Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -17-17 -4 -47

Osakkuusyhtiöosakkeiden ja muiden sijoitusten myynnit 2

Rahavirta muista investoinneista 1

Investointien rahavirtaInvestointien rahavirta -37-37 -5 -235

Rahoituksen rahavirta:Rahoituksen rahavirta:

Pitkäaikaisten lainojen nostot 125125 90 90

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -15-15 -45 -101

Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset -2-2 1 -2

Maksetut osingot -126-126 -114 -264

Rahoituksen rahavirtaRahoituksen rahavirta -17-17 -67 -278

Rahavarojen muutos, lisäys (+)/vähennys (-)Rahavarojen muutos, lisäys (+)/vähennys (-) -96-96 -70 -83

Rahavarat raportointikauden alussa 379379 472 472

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -3-3 1 -10

Rahavarat raportointikauden lopussa 282282 403 379

Anchor

Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-Määräys-
vallattomienvallattomien

omistajienomistajien
osuusosuus

OmaOma
pääomapääoma

yhteensäyhteensä

MEURMEUR
Osake-Osake-

pääomapääoma
Ylikurssi-Ylikurssi-

rahastorahasto
Muunto-Muunto-

eroterot

Arvon-Arvon-
muutos-muutos-
rahastorahasto

Etuuspoh-Etuuspoh-
jaisen net-jaisen net-

tovelantovelan
uu-uu-

delleen-delleen-
määrittä-määrittä-
misestämisestä
johtuvatjohtuvat

eräterät

KertyneetKertyneet
voitto-voitto-

varatvarat

Oma pääoma 31.12.2016Oma pääoma 31.12.2016 336336 6161 -57-57 -39-39 -45-45 22 032032 3434 22 321321

Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti -3-3 -3-3

Oikaisu IFRS 15:n mukaisesti -13-13 -13-13

Oma pääoma 1.1.2017Oma pääoma 1.1.2017 336336 6161 -57-57 -39-39 -45-45 22 016016 3434 22 305305

Oikaistu tilikauden laaja tulos yhteensä -74-74 2828 77 376376 -3-3 333333

Maksetut osingot -256-256 -6-6 -263-263

Oma pääoma 1.1.2018Oma pääoma 1.1.2018 336336 6161 -132-132 -10-10 -38-38 22 135135 2424 22 376376

Raportointikauden laaja tulos yhteensä -5-5 1212 5858 -1-1 6464

Maksetut osingot -272-272 -273-273

Oma pääoma 31.3.20178Oma pääoma 31.3.20178 336336 6161 -136-136 22 -39-39 11 921921 2222 22 167167
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Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-Määräys-
vallattomienvallattomien

omistajienomistajien
osuusosuus

OmaOma
pääomapääoma

yhteensäyhteensä

MEURMEUR
Osake-Osake-

pääomapääoma
Ylikurssi-Ylikurssi-

rahastorahasto
Muunto-Muunto-

eroterot

Arvon-Arvon-
muutos-muutos-
rahastorahasto

Etuuspoh-Etuuspoh-
jaisen net-jaisen net-

tovelantovelan
uu-uu-

delleen-delleen-
määrittä-määrittä-
misestämisestä
johtuvatjohtuvat

eräterät

KertyneetKertyneet
voitto-voitto-

varatvarat

Oma pääoma 31.12.2016Oma pääoma 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 34 2 321

Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti -3 -3

Oikaisu IFRS 15:n mukaisesti -13 -13

Oma pääoma 1.1.2017Oma pääoma 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 016 34 2 305

Oikaistu raportointikauden laaja tulos yhteensä 5 8 53 1 66

Maksetut osingot -256 -257

Oma pääoma 31.3.2017Oma pääoma 31.3.2017 336 61 -52 -31 -45 1 812 34 2 114

Anchor

Yrityshankinnat

Trident-konserni ja LOCK-N-STITCH Inc.Trident-konserni ja LOCK-N-STITCH Inc.

Helmikuussa Wärtsilä hankki 100% Trident B.V:stä ja LOCK-N-STITCH Inc.:istä.

Trident B.V. on hollantilainen, veden alla tapahtuvaan laivojen huolto-, tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistunut yritys. Yrityshankinnan avulla
Wärtsilä pystyy rakentamaan omaa osaamistaan ja hyödyntämään palvelutuotteidensa synergioita vahvistaen näin markkina-asemaansa.

LOCK-N-STITCH Inc. on amerikkalainen tekniikan alan yritys, joks palvelee asiakkaita meri- ja energiasektoreilla sekä muilla aloilla. Yritys on
erikoistunut valurautakorjauksiin. Yrityshankinta vahvistaa Wärtsilän palveluportfoliota asiakkaille, joiden käytössä on useita tuotemerkkejä.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti alustavat määrät maksetuista vastikkeista, yrityshankintojen rahavirtavaikutuksesta sekä Wärtsilälle
hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvoista hankintahetkellä.

Alustava vastikeAlustava vastike MEURMEUR

Hankintameno 2525

KokonaishankintamenoKokonaishankintameno 2525

Yrityshankintojen alustava rahavirtavaikutusYrityshankintojen alustava rahavirtavaikutus MEURMEUR

Maksettu hankintahinta 2020

Ehdollinen vastike 44

Hankitut rahavarat -1-1

Yrityshankintojen rahavirtavaikutus yhteensäYrityshankintojen rahavirtavaikutus yhteensä 2424
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Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkilläHankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavat arvot hankintahetkillä MEURMEUR

Aineettomat hyödykkeet 1111

Aineelliset hyödykkeet 22

Vaihto-omaisuus 11

Myyntisaamiset ja muut saamiset 55

Rahavarat 11

Varat yhteensäVarat yhteensä 1919

Ostovelat ja muut velat 33

Laskennallinen verovelka 22

Varaukset ja velat yhteensäVaraukset ja velat yhteensä 66

Nettovarallisuus yhteensäNettovarallisuus yhteensä 1414

Alustava liikearvoAlustava liikearvo 1111

Hankittujen aineettomien hyödykkeiden alustava käypä arvo hankintahetkillä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä
11 milj. euroa. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 5 milj. euroa. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly
merkittävää riskiä.

11 milj. euron alustava liikearvo heijastaa vedenalaisten palvelujen osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa.

Vuonna 2018 konsernin tulokseen ei sisälly merkittäviä yrityshankinnoista aiheutuvia kustannuksia.

Pro formaPro forma

Jos yrityshankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2018, olisi konsernin liikevaihto ollut johdon arvioiden mukaan 1.067 milj. euroa. Hankintojen vaikutus
konsernin liiketulokseen ei olisi ollut merkittävä. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivinä
olisivat samat, jos hankinnat olisivat toteutuneet 1.1.2018.

Anchor

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

OikaistuOikaistu OikaistuOikaistu

MEURMEUR 1–3/20181–3/2018 1–3/20171–3/2017 20172017

Eurooppa 340340 320 1 526

Aasia 366366 366 1 933

Amerikka 246246 253 1 132

Muut 114114 67 321

YhteensäYhteensä 11 066066 1 005 4 911

Anchor
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Myyntituottojen jaottelu

Asiakassopimuksista johtuvia myyntituottoja kirjataan sekä ajan kuluessa että yhtenä ajankohtana seuraaviin tulotyyppeihin jaoteltuna.

Liikevaihto tulotyypeittäinLiikevaihto tulotyypeittäin

MEURMEUR 1–3/20181–3/2018 1–3/20171–3/2017 20172017

Tuotteet 261261 289 1 149

Tuotteet ja palvelut 111111 117 567

Projektit 569569 516 2 785

Pitkäaikaiset sopimukset 125125 84 410

YhteensäYhteensä 11 066066 1 005 4 911

Suoritevelvoitteiden täyttämisen ajoittuminenSuoritevelvoitteiden täyttämisen ajoittuminen

MEURMEUR 1–3/20181–3/2018 1–3/20171–3/2017 20172017

Yhtenä ajankohtana 771771 688 3 522

Ajan kuluessa 295295 317 1 389

YhteensäYhteensä 11 066066 1 005 4 911

Tuotemyynti pitää sisällään varaosien ja standardilaitteiden myynnin. Näiden kohdalla myyntituotot tuloutetaan yhtenä ajankohtana, kun tuotteiden
määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle, tyypillisesti tuotteiden toimitushetkellä.

Tuotteet ja palvelut -tulotyyppi pitää sisällään lyhytaikaisen kenttähuoltotyön, eli palvelun ja laitteen yhdistelmän toimituksen. Tuloutus tapahtuu
yhtenä ajankohtana, kun palvelu on suoritettu.

Projektit sisältävät lyhyt- ja pitkäaikaisia projekteja. Sopimusehdoista ja projektin kestosta riippuen tuloutus tapahtuu joko yhtenä ajankohtana tai
ajan kuluessa. Tuotot pitkäaikaisista projekteista, kuten pitkäaikaishankkeista, integroiduista ratkaisuista, laivan suunnitteluista ja
voimalaratkaisuista, tuloutetaan ajan kuluessa. Tuotot räätälöidyistä tuotetoimituksista tuloutetaan yhtenä ajankohtana.

Pitkäaikaiset sopimukset sisältävät pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset, jotka tuloutetaan ajan kuluessa.

Anchor

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

OikaistuOikaistu OikaistuOikaistu

MEURMEUR 1–3/20181–3/2018 1–3/20171–3/2017 20172017

Vertailukelpoinen oikaistu EBITAVertailukelpoinen oikaistu EBITA 9898 90 612

Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -10-10 -9 -36
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Vertailukelpoinen liiketulosVertailukelpoinen liiketulos 8888 82 576

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

Henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut -2-2 -1 -10

Arvonalentumiset ja alaskirjaukset -2 -18

Muuttokulut -3

Muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut -3 -7

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensäVertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -3-3 -6 -37

LiiketulosLiiketulos 8585 76 538

Anchor

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

MEURMEUR 1–3/20181–3/2018 1–3/20171–3/2017 20172017

Aineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 11 577577 1 434 1 434

Valuuttakurssimuutokset -4-4 -1 -39

Yrityshankinnat 2222 1 217

Lisäykset 77 2 25

Poistot ja arvonalentumiset -16-16 -15 -60

Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussaKirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 11 586586 1 421 1 577

Aineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 349349 405 405

Valuuttakurssimuutokset -1-1 -12

Yrityshankinnat 22

Lisäykset 1010 6 39

Poistot ja arvonalentumiset -14-14 -18 -75

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -10

Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussaKirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 346346 393 349

Anchor

Bruttoinvestoinnit

MEURMEUR 1–3/20181–3/2018 1–3/20171–3/2017 20172017

Osakkeet ja yrityshankinnat 2020 1 191

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 1717 8 64

YhteensäYhteensä 3737 9 255
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Anchor

Korolliset nettovelat

MEURMEUR 1–3/20181–3/2018 1–3/20171–3/2017 20172017

Pitkäaikaiset velat 623623 592 517

Lyhytaikaiset velat 103103 78 102

Lainasaamiset -6-6 -7 -5

Rahavarat -282-282 -403 -379

YhteensäYhteensä 438438 260 234

Anchor

Tunnuslukuja

OikaistuOikaistu OikaistuOikaistu

1–3/20181–3/2018 1–3/20171–3/2017 20172017

Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,100,10 0,09 0,63

Oma pääoma/osake, euroa 3,623,62 3,52 3,97

Omavaraisuusaste, % 42,942,9 43,6 46,3

Nettovelkaantumisaste 0,210,21 0,13 0,10

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 19,719,7 16,8 18,5

Oman pääoman tuotto (ROE), % 17,617,6 16,9 16,0

Tulos/osake ja oma pääoma/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Anchor

Henkilöstö

1–3/20181–3/2018 1–3/20171–3/2017 20172017

Keskimäärin 1818 125125 17 802 17 866

Raportointikauden lopussa 1818 182182 17 832 18 065
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Anchor

Vastuusitoumukset

MEURMEUR 1–3/20181–3/2018 1–3/20171–3/2017 20172017

Kiinteistökiinnitykset 1010 10 10

Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet 1818 25 19

YhteensäYhteensä 2828 35 29

Takaukset ja vastuusitoumukset

samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 750750 975 737

Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo

maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 3333 31 35

maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 9292 80 101

maksetaan myöhemmin 6363 26 48

YhteensäYhteensä 938938 1 112 922

Anchor

Johdannaisten nimellisarvo

MEURMEUR KokonaismääräKokonaismäärä josta suljettujosta suljettu

Koronvaihtosopimukset 285285

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 7676

Valuuttatermiinit 22 430430 11 014014

YhteensäYhteensä 22 792792 11 014014

Lisäksi konsernilla oli kuparifutuureja 213 tonnia.

Anchor

Käyvät arvot

Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa:Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa:

MEURMEUR

Tase-erienTase-erien
kirjanpito-kirjanpito-

arvotarvot Käypä arvoKäypä arvo

RahoitusvaratRahoitusvarat

Muut sijoitukset (taso 3) 1313 1313

Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 66 66

Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 33 33

Johdannaiset (taso 2) 4040 4040
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RahoitusvelatRahoitusvelat

Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 623623 630630

Johdannaiset (taso 2) 2828 2828

Anchor

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

19.3.2018 Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen Transasin ostosta. Sen pääkonttori sijaitsee Iso-Britanniassa. Transas on kansainvälisesti johtava
merenkulun navigointiratkaisujen toimittaja, jonka valikoima sisältää täydellisiä komentosiltaratkaisuja, digituotteita ja karttoja. Yritys on
markkinajohtaja myös merenkulun simulointi- ja koulutuspalveluissa, laivaliikenteen ohjauksessa, valvonnassa ja tukipalveluissa.

Transasin nykyinen liikevaihto on noin 140 milj. euroa. Yhtiöllä on 22 toimipistettä ympäri maailman ja 120 maahan ulottuva jakeluverkosto. Yhtiöllä
on noin 1.000 työntekijää, jotka siirtyvät osaksi Wärtsilän Marine Solutions -liiketoimintayksikköä.

Yrityskaupalla Wärtsilä ottaa merkittävän askeleen pyrkimyksessään kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Transas tukee myös
lupausta uudistaa alaa disruptiivisesti: luomalla ekosysteemin, jossa digiyhteydet läpäisevät koko toimitusketjun turvallisilla ja älykkäillä pilvipohjaisilla
sovelluksilla.

Yrityskaupan arvo on 210 milj. euroa (yritysarvo), ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2018 toisella neljänneksellä.
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Kvartaalitunnuslukuja

OikaistuOikaistu OikaistuOikaistu OikaistuOikaistu OikaistuOikaistu

MEURMEUR
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
7–9/7–9/

20162016
4–6/4–6/

20162016
1–3/1–3/

20162016

TilauskertymäTilauskertymä

Services 737737 696 598 641 735 565 522 527 580

Energy Solutions 414414 501 418 361 405 501 330 304 312

Marine Solutions 357357 316 339 361 273 258 287 362 379

YhteensäYhteensä 11 507507 1 514 1 354 1 363 1 413 1 324 1 139 1 194 1 271

Tilauskanta raportointikauden lopussaTilauskanta raportointikauden lopussa

Services 11 401401 1 220 1 249 1 239 1 234 999 1 031 1 048 1 017

Energy Solutions 22 012012 1 871 1 839 1 764 1 847 1 680 1 676 1 547 1 491

Marine Solutions 22 077077 2 009 2 018 2 087 2 033 2 017 2 317 2 488 2 595

YhteensäYhteensä 55 490490 5 100 5 107 5 089 5 114 4 696 5 024 5 083 5 103
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LiikevaihtoLiikevaihto

Services 535535 710 569 594 534 636 512 542 500

Energy Solutions 267267 425 324 412 239 414 177 220 132

Marine Solutions 264264 305 282 284 233 509 390 433 335

YhteensäYhteensä 11 066066 1 441 1 175 1 290 1 005 1 559 1 079 1 196 967

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 33 6 3 3 1 5 2 4 3

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 9898 250 141 130 90 262 132 131 93

prosentteina liikevaihdosta 9,29,2 17,4 12,0 10,1 9,0 16,8 12,3 10,9 9,6

Poistot ja arvonalentumiset -30-30 -42 -30 -30 -33 -34 -31 -42 -31

hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -10-10 -10 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9

Vertailukelpoinen liiketulos 8888 241 131 122 82 253 123 122 84

prosentteina liikevaihdosta 8,38,3 16,7 11,2 9,5 8,1 16,3 11,4 10,2 8,7

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -3-3 -19 -4 -8 -6 -22 -2 -26 -1

Liiketulos 8585 222 127 114 76 231 122 96 83

prosentteina liikevaihdosta 8,08,0 15,4 10,8 8,8 7,5 14,8 11,3 8,0 8,6

Rahoitustuotot ja -kulut -9-9 -10 -17 -14 -5 -5 -7 -38 -3

Tulos ennen veroja 7676 211 110 99 70 226 115 58 80

Tuloverot -19-19 -47 -28 -26 -16 -55 -31 -17 -20

Raportointikauden tulos 5757 165 82 73 54 172 84 41 60

Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu,
euroa 0,100,10 0,28 0,14 0,12 0,09 0,29 0,14 0,06 0,10

Bruttoinvestoinnit 3737 79 156 11 9 20 55 60 11

osakkeet ja yrityshankinnat 2020 45 145 1 42 49

Liiketoiminnan rahavirta -42-42 276 150 2 2 235 189 202 -13

Nettokäyttöpääoma (WCAP) raportointikauden
lopussa 726726 563 632 658 561 490 540 602 709

Henkilöstö raportointikauden lopussaHenkilöstö raportointikauden lopussa

Services 1111 328328 11 234 11 135 11 059 11 067 10 567 10 648 10 575 10 331

Energy Solutions 11 084084 1 038 1 017 928 913 903 920 945 958

Marine Solutions 55 197197 5 235 5 167 5 257 5 317 6 074 6 305 6 443 6 681

Muut 573573 559 540 539 533 467 464 465 457

YhteensäYhteensä 1818 182182 18 065 17 859 17 783 17 832 18 011 18 337 18 428 18 427

Tulos/osake on vertailukausien osalta oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
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Vertailukausien 2017 lukuja on oikaistu huoltotoimintojen sisäisestä siirrosta johtuen.

Anchor

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettuTulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva raportointikauden tulos

osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin raportointikauden aikana

Oma pääoma/osakeOma pääoma/osake

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

osakkeiden oikaistu lukumäärä raportointikauden lopussa

OmavaraisuusasteOmavaraisuusaste

oma pääoma

oma pääoma ja velat – saadut ennakkomaksut
x 100

NettovelkaantumisasteNettovelkaantumisaste

korolliset velat – rahavarat

oma pääoma

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

oma pääoma ja velat – korottomat velat – varaukset, keskimäärin raportointikauden aikana
x 100

Oman pääoman tuotto (ROE)Oman pääoman tuotto (ROE)

raportointikauden tulos

oma pääoma, keskimäärin raportointikauden aikana
x 100

Nettokäyttöpääoma (WCAP)Nettokäyttöpääoma (WCAP)

(vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + verosaamiset + muut korottomat saamiset)
– (ostovelat + saadut ennakot + eläkevelvoitteet + varaukset + verovelat + muut korottomat velat – osingonmaksuvelka)

Vertailukelpoinen oikaistu EBITAVertailukelpoinen oikaistu EBITA

liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät – hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot

Vertailukelpoinen liiketulosVertailukelpoinen liiketulos

liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erätVertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät rakennejärjestelyihin tai ovat muutoin tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomiin
tapahtumiin tai toimintoihin liittyviä kertaluonteisia kustannuksia
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23.4.2018

Wärtsilä Oyj Abp

Hallitus

WÄRTSILÄ OYJ ABP Tammi-maaliskuu 2018 osavuosikatsaus 27


	Hyvää kehitystä laiteliiketoimintojen tilauskertymässä ja liikevaihdossa
	Keskeistä katsauskaudelta tammi-maaliskuu 2018

	Wärtsilän näkymät vuodelle 2018
	Jaakko Eskola, konsernijohtaja
	Markkinakehitys
	Tasaista kehitystä huoltomarkkinoilla
	Voimantuotannon markkinat siirtymässä kohti älykkäitä ja joustavia teknologioita
	Vankkaa aktiviteettia merenkulun markkinoilla

	Tilauskertymä
	Tilauskertymä yhteisyrityksissä

	Tilauskanta
	Liikevaihto
	Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus
	Tase, rahoitus ja rahavirta
	Investoinnit
	Strategiset toimenpiteet, yrityshankinnat ja yhteisyritykset
	Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset
	Henkilöstö
	Kestävä kehitys
	Osakkeet ja osakkeenomistajat
	Liputusilmoitukset

	Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
	Osingonjako
	Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)
	Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
	Hallituksen järjestäytyminen

	Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
	Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018
	Arvioiden käyttö
	IFRS-standardimuutokset
	Huoltotoimintojen sisäinen siirto


