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Palveluiden tilauskertymä kasvoi 36%

Keskeistä kaudelta huhti–kesäkuu 2022
• Tilauskertymä kasvoi 25% 1 440 miljoonaan euroon (1 154)
• Palveluiden tilauskertymä kasvoi 36% 811 miljoonaan euroon (598)
• Liikevaihto kasvoi 24% 1 407 miljoonaan euroon (1 131)
• Tilaus-laskutussuhde oli 1,02 (1,02)
• Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 20% 85 miljoonaan euroon (71), joka oli 6,1% liikevaihdosta (6,3)
• Liiketulos kasvoi 29% 75 miljoonaan euroon (58), joka oli 5,3% liikevaihdosta (5,1)
• Laimentamaton tulos/osake kasvoi 0,09 euroon (0,06)
• Liiketoiminnan rahavirta laski -90 miljoonaan euroon (245)

Keskeistä kaudelta tammi–kesäkuu 2022
• Tilauskertymä kasvoi 18% 2 820 miljoonaan euroon (2 398)
• Palveluiden tilauskertymä kasvoi 20% 1 543 miljoonaan euroon (1 290)
• Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 13% 5 936 miljoonaan euroon (5 238)
• Liikevaihto kasvoi 27% 2 639 miljoonaan euroon (2 078)
• Tilaus-laskutussuhde oli 1,07 (1,15)
• Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 35% 151 miljoonaan euroon (112), joka oli 5,7% liikevaihdosta (5,4)
• Liiketulos laski 166 miljoonaa euroa -72 miljoonaan euroon (94), joka oli -2,7% liikevaihdosta (4,5)
• Laimentamaton tulos/osake laski -0,16 euroon (0,10)
• Liiketoiminnan rahavirta laski -213 miljoonaan euroon (312)

Wärtsilän näkymät
Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla
ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

Håkan Agnevall, konsernijohtaja: Vahvaa kehitystä palveluissa
”Vuoden 2022 toista neljännestä leimasi maailmanlaajuisen toimintaympäristön epävarmuus taloudellisesta
kehityksestä. Venäjän vastaiset pakotteet, toimitusketjujen pullonkaulat, kustannusinflaatio ja Kiinan
koronarajoitukset aiheuttivat painetta maailmantalouteen ja haasteita myös omalle liiketoiminnallemme. Haastavasta
markkinatilanteesta huolimatta pystyimme kasvattamaan tilauskertymäämme.

Energiamarkkinoilla epävakaus jatkui. Säätövoimakapasiteetin kysyntä on kuitenkin kasvussa, ja saimme merkittäviä
tilauksia sekä voimalaitoksissa että energian varastointijärjestelmissä. Energialiiketoiminnan palveluiden kehitys oli
erittäin hyvää, ja sitä tukee myös hiljattain lanseeraamamme Decarbonisation Services -liiketoimintamalli.
Hyödynnämme siinä kehittyneitä sähköjärjestelmien mallinnus- ja optimointityökalujamme ja osaamistamme
sähköjärjestelmän päästöjen vähentämiseksi ja sähkön saatavuuden varmistamiseksi mahdollisimman edullisesti.

Palveluliiketoiminta kehittyi hyvin myös merenkulkumarkkinoilla johtuen paljolti alusten palaamisesta liikenteeseen
etenkin risteilyalussegmentissä. Kesäkuun lopussa risteilyaluskapasiteetista oli käytössä noin 90%, ja risteilijöiden
satamakäynnit ovat saavuttaneet koronaa edeltävän tason. Yksi huomattava onnistuminen
palveluliiketoiminnassamme oli Maran Gas Maritimen kanssa uusittu optimoidun kunnossapidon sopimus, joka
kattaa varustamon 21 LNG-kuljetusalusta. Uusien alusten markkinat olivat haastavammat johtuen kustannusten
noususta ja telakkakapasiteetin niukkuudesta, joten investoinnit laskivat viime vuoden tasosta. Euroopan tavoite
irrottautua Venäjän putkikaasusta kuitenkin tukee LNG-kuljetusalusten tilauksia jatkossakin. Markkinajohtajuutemme
hybridipropulsioratkaisuissa vahvistui entisestään, kun meiltä tilattiin tällaiset järjestelmät kolmeen uuteen RoPax-
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alukseen, joista kahdesta tulee tähän mennessä isoimmat hybridialukset. Kallis polttoaine lisää
polttoainetehokkuutta ja energiansäästöä edistävien ratkaisujen kysyntää.

Konsernin tilauskertymä kasvoi 25% ja palveluiden tilauskertymä peräti 36%. Palveluliiketoiminta kasvaa laivojen ja
voimalaitosten korkeamman käyttöasteen ajamana. Palvelut kehittyivät erittäin myönteisesti sekä Marine Power- että
Energy-liiketoiminnassa taustallaan risteilyalusliikenteen vilkastuminen ja pitkäaikaisten palvelusopimusten kysyntä.
Energian varastointijärjestelmien kysyntä puolestaan tuki laitetilauskertymää. Liikevaihto kasvoi 24%
energialaitetoimitusten kasvun sekä kummankin loppumarkkinan palvelukysynnän tukemana. Vertailukelpoinen
liiketuloksemme kasvoi korkeamman liikevaihdon tukemana 29%. Kannattavuutta kuormittivat edelleen
kustannusten nousu ja epäsuotuisampi liikevaihtojakauma laitteiden ja palveluiden kesken. Palveluiden kasvava
tilauskertymä kuitenkin osoittaa, että suuntamme kohti enemmän lisäarvoa tuottavia palveluja on oikea.

Julkistimme 14.7. suunnitelman tehostaa moottorituotantoamme Euroopassa sulkemalla tehtaamme Triestessä
Italiassa ja keskittämällä nelitahtimoottoreidemme tuotannon Vaasaan. Uusi tuotantorakenne vahvistaa
kilpailukykyämme ja luo edellytykset tulevaisuuden kasvulle. Italia ja Trieste ovat meille jatkossakin tärkeitä monilla
muilla osa-alueilla. Olemme sitoutuneet tiiviiseen yhteistyöhön ammattiliittojen ja julkishallinnon kanssa
löytääksemme erilaisia tukiratkaisuja niille työntekijöille, joita nämä muutokset koskevat.

Tänään tiedotimme, että olemme saaneet päätökseen toimintojemme lopettamisen Venäjän markkinoilla
järjestyksenmukaisella tavalla. Kaikki järjestelyt ja toiminnan lopettaminen on tehty paikallisen lainsäädännön
mukaisesti. Työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi ovat olleet etusijalla eri prosessien kuluessa. Yritysmyyntien
taloudellinen vaikutus on linjassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtyjen varausten kanssa, eikä myynneillä ole
vaikutusta toisen vuosineljänneksen tulokseemme.

Teknologiarintamalla edistyimme jälleen vahvasti. Esittelimme uuden Wärtsilä 46TS-DF -moottorin, jonka
suunnittelun painopisteitä ovat hyötysuhde, ympäristötehokkuus ja polttoainejoustavuus. Kaasua käytettäessä
moottorin hyötysuhde on korkein, mitä keskinopeilla moottoreilla tähän mennessä on saavutettu. Pyrimme
entisestään vauhdittamaan teknologian kehitystä koordinoimalla merenkulkualan konsortiota, joka pyrkii
yhteisprojektissa kehittämään ammoniakkikäyttöiset 2- ja 4-nelitahtiset koemoottorit.

Ennakoimme kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla
ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman. Kuten olemme aiemmin
kertoneet, laitemyynnin osuus suhteessa palvelumyyntiin on korkealla tasolla vuonna 2022, ja kustannusinflaation
odotetaan pysyvän korkeana myös vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan
parantamiseen, ja pyrimme vaimentamaan kustannusinflaation vaikutuksia hintojen korotuksilla. Pitkällä aikavälillä
keskitymme entisestään kasvattamaan palveluidemme lisäarvoa ja siirtymään kohti suorituskykyyn perustuvia
sopimuksia, mikä parantaa näkyvyyttä ja kannattavuutta. Näemme edelleen mahdollisuuksia myös
säätövoimamarkkinoilla uusiutuvan energian käytön vauhdittuessa.”
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Avainluvut

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 Muutos 1–6/2022 1–6/2021 Muutos 2021
Tilauskertymä 1 440 1 154 25% 2 820 2 398 18% 5 735

josta palvelut 811 598 36% 1 543 1 290 20% 2 615
Tilauskanta kauden lopussa 5 936 5 238 13% 5 859
Liikevaihto 1 407 1 131 24% 2 639 2 078 27% 4 778

josta palvelut 696 588 18% 1 327 1 128 18% 2 467
Tilaus-laskutussuhde 1,02 1,02 1,07 1,15 1,20
Liiketulos 75 58 29% -72 94 -176% 314
% liikevaihdosta 5,3 5,1 -2,7 4,5 6,6
Vertailukelpoinen liiketulos 85 71 20% 151 112 35% 357
% liikevaihdosta 6,1 6,3 5,7 5,4 7,5
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA* 91 79 15% 163 128 28% 388
% liikevaihdosta 6,4 7,0 6,2 6,1 8,1
Tulos ennen veroja 72 53 37% -74 88 -185% 296
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,09 0,06 -0,16 0,10 0,33
Liiketoiminnan rahavirta -90 245 -213 312 731
Korolliset nettovelat kauden lopussa 432 253 4
Bruttoinvestoinnit 75 63 143
Nettovelkaantumisaste 0,21 0,12 0,00
Omavaraisuusaste, % 35,8 37,8 38,6
Henkilöstö kauden lopussa 17 547 17 386 1% 17 305
*Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Wärtsilän taloudelliset tiedot vuodelta 2021 on oikaistu vastaamaan muutosta luokittelussa Wärtsilä Marine Power ja
Wärtsilä Marine Systems -liiketoimintojen laitteiden ja palveluiden välillä. Oikaisu ei vaikuta konsernitason
taloudellisiin lukuihin.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen
mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osiossa Tunnuslukujen
laskentakaavat.
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Tilaus-laskutussuhde, 12 kuukautta rullaavasti

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain,
tammi–kesäkuu

Liikevaihto liiketoimintalajeittain,
tammi–kesäkuu

Vertailukelpoinen liiketulos, 12 kuukautta rullaavasti
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Konsernin taloudellinen ja strateginen kehitys

Liiketoimintaympäristö

Merenkulkumarkkinat
Merenkulku- ja laivanrakennusmarkkinoilla tonnistokysyntä jatkui vankkana, ja aktiviteetti pysyi ylipäänsä hyvällä
tasolla kaikissa segmenteissä koko tammi-kesäkuun katsauskauden ajan. Positiivista kehitystä tukivat kaupan
kasvu, satamien ruuhkautuminen ja kysynnän yleinen elpyminen pandemian jälkeen. Toisaalta geopoliittiset kiistat
ovat hämärtäneet maailmanlaajuisesti merenkulkualan näkymiä, ja joidenkin alussegmenttien asema on tässä
suhteessa parempi kuin toisten. Venäjään Ukrainan sodan takia kohdistetut pakotteet ovat muuttaneet
kauppavirtoja, aiheuttaneet eri hyödykkeiden ja raaka-aineiden niukkuutta sekä ruokkineet laajalti inflaatiota ja
koronnostoja. Tämän johdosta odotuksia kaupan kasvulle on korjattu maltillisemmiksi, ja eri segmenttien näkymiin
on tullut lisää epävarmuutta.

Koronan aiheuttamat sulkutoimenpiteet keskeisissä kaupungeissa Kiinassa ovat vaikuttaneet voimakkaasti maan
laivanrakennusteollisuuteen, minkä vuoksi eräät telakat ovat vedonneet ylivoimaiseen esteeseen (force majeure).
Tilanne parani kesäkuun loppua kohti, kun rajoituksia vähitellen kevennettiin. Kokonaisuutena investoinnit uusiin
aluksiin laskivat edellisvuoden tasosta lähinnä kohonneiden hintojen ja merkittävien telakoiden
kapasiteettirajoitteiden mutta myös tulevaan tonnistotarpeeseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Katsauskaudelle
tammi–kesäkuussa kirjattiin kaikkiaan 701 sopimusta uusien alusten rakentamisesta (829 vastaavalla ajanjaksolla
vuonna 2021 pois lukien kauden jälkeen raportoidut tilaukset) pitkälti konttialustilausten ja ennätyksellisten LNG-
kuljetusalustilausten siivittämänä. Nesteytetyn maakaasun kuljetusalusten ja konttialusten kovana jatkunut kysyntä
on täyttänyt Etelä-Korean ja Kiinan isojen telakoiden tilauskirjat.

Venäjän vastaiset pakotteet ovat monitahoisia, ja niitä laajennetaan jatkuvasti etenkin erilaisten raaka-aineiden ja
hyödykkeiden tuontiin ja vientiin. Tämä on johtanut nopeaan hintojen nousuun sekä materiaalien
saatavuusongelmiin, mikä häiritsee maailmanlaajuisia toimitusketjuja. Euroopan unioni julkisti suunnitelman kieltää
öljyn tuonti Venäjältä meritse vuoden 2022 loppuun mennessä ja ilmoitti kunnianhimoisesta suunnitelmasta
vähentää riippuvuutta venäläisestä kaasusta, jotta unionin energiaomavaraisuus ja -huoltovarmuus paranevat.
Sodan, pakotteiden ja etenkin EU:n toimenpiteiden seurauksena merenkulkumarkkinoilla nähdään LNG-
kuljetusalusten kysynnän kasvua Euroopassa sekä muutoksia öljyn ja muiden hyödykkeiden kauppavirroissa.

Kaasun hinnan nousu Euroopassa ja raakaöljyn hinnan yleinen nousu lisäävät varustamoiden tuottopaineita, sillä
raskas polttoöljy on yleisesti kalliimpaa kuin koskaan. Raskaan polttoöljyn saatavuutta koskevat viimeaikaiset
vaikeudet ja viivästykset ovat nostaneet vähärikkisen ja rikkipitoisen polttoaineen välisen hintaeron keskimäärin noin
300 dollariin tonnilta, millä tasolla oltiin viimeksi tammikuussa 2020. Tämä on tukenut rikkipesuriliiketoimintaa, mutta
rikkipesurijärjestelmien kysyntä on yhä keskittynyt pääasiassa uusiin aluksiin. Vaikka kiinnostus rikkipesureiden
jälkiasennuksia kohtaan on kasvanut, asiakkaiden päätöksenteko on hidastunut, koska korkeat rahtihinnat tietyillä
asiakassegmenteillä ovat viivästyttäneet alusten suunniteltuja kuivatelakointeja.

Wärtsilälle arvokkaimmissa alussegmenteissä eli erikoistuneissa aluksissa markkinaolosuhteet olivat
katsauskaudella enimmäkseen myönteiset. Risteilyala pystyi palauttamaan käyttöön suurimman osan
aluskapasiteetistaan päämarkkinoiden eli Pohjois-Amerikan ja Euroopan huippusesongin alla. Kesäkuun lopussa
käytössä oli noin 90% risteilyaluskapasiteetista, mikä merkitsee noin 20 prosenttiyksikön kasvua maaliskuun
loppuun verrattuna. Matkustajalauttamarkkinoiden myönteinen suuntaus jatkui, ja moni laivayhtiö raportoi
merkittävästi kasvaneista matkustajamääristä ja vankkana jatkuvasta rahtiliikennekysynnästä. Offshore-öljy- ja -
kaasusegmentillä aktiviteetti on kasvanut merkittävästi, kun öljyn kysynnän kasvu on pitänyt raakaöljyn tynnyrihinnan
reilusti yli 100 dollarissa. Tämä on kasvattanut porausyksiköiden ja tukialusten kysyntää sekä kiihdyttänyt poissa
käytöstä olevien alusten uudelleenaktivointeja. Merituulivoimaloihin liittyvien alusten, esimerkiksi voimaloiden
asennustöissä käytettävien alusten ja tukialusten, kysyntä pysyi vankkana asennetun merituulikapasiteetin jatkuvan
kasvun ansiosta. LNG-kuljetusalusten markkinatilanne parani katsauskaudella merkittävästi, kun useat maat etenkin
EU-alueella pyrkivät korvaamaan Venäjältä tuotavaa putkikaasua muista lähteistä hankitulla LNG:llä. Uuden
aluskapasiteetin kysyntä on noussut ennätystasolle johtuen pitkälti suunniteltuun vientiterminaalikapasiteettiin
liittyvistä tarpeista erityisesti Qatarissa ja Yhdysvalloissa. Samalla kasvavat kauppavirrat ja pyrkimykset kasvattaa
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varastotasoja Aasiassa ja Euroopassa ovat pitkälti eliminoineet uusien alusten myötä kasvaneiden
toimitusvolyymien vaikutuksen. Konttialusliikenteen markkinatilanne on jatkunut poikkeuksellisena huolimatta
kasvavasta epävarmuudesta, jota aiheuttavat alentuneet kaupan ja maailman BKT:n kasvuennusteet, sekä
satamaruuhkien ja laajojen logististen häiriöiden helpottumisesta.

Energiamarkkinat
Ukrainan sota, siihen liittyvät pakotteet ja yhä jatkuva koronapandemia ovat yhdessä osaltaan johtaneet
maailmanlaajuiseen kustannusinflaatioon ja hintojen heilahteluun. Tämä on nostanut tarjoushintoja, hidastanut
asiakkaiden päätöksentekoa ja tuonut merkittävää epävarmuutta nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita käyttävien
voimalaitosten investointi-ilmapiiriin vuonna 2022. Inflaatio ja kaupparajoitukset aiheuttavat kitkaa toimitusketjuihin
samalla, kun sopimuksia neuvotellaan uusiksi ja kuljetusreittejä järjestellään uudelleen. Koronaan liittyvä
epävarmuus on jossain määrin helpottanut, joskin esimerkiksi Kiinassa käyttöönotetut rajoitukset ovat yhä
aiheuttaneet häiriöitä toimitusketjuissa.

Euroopassa on selkeä tarve ja myös pyrkimys energiasektorin rakennemuutokseen, jolla vähennetään riippuvuutta
Venäjältä tuotavasta fossiilisesta energiasta. Energiamurrokseen kytkeytyy myös energian huoltovarmuus. Tämän
seurauksena esimerkiksi maakaasumarkkinat ovat murroksessa Euroopan irtautuessa Venäjän-tuonnista, ja
maailmalla käynnistetään lisääntyvästi nesteytettyyn maakaasuun perustuvia projekteja. Energia- ja ilmastopolitiikan
kehitys vie maailmanlaajuisesti yhä kohti kunnianhimoisempia hiilineutraaliustavoitteita. Energiayhtiöt jatkavat
investointistrategioidensa päivittämistä tämän mukaisesti, mikä saattaa viivästyttää investointipäätösten syntymistä.
Epäsäännöllisen uusiutuvan energian määrän kasvun odotetaan jatkossa ruokkivan kiihtyvästi erilaisten joustavien
tasopainotusratkaisujen, kuten energiavarastojen ja säätövoimalaitosten, tarvetta sähköjärjestelmissä. Palveluiden
kysyntä säilyi hyvällä tasolla asiakkaiden osoittaessa kiinnostusta pitkäaikaisia sopimuksia kohtaan, mikä vakauttaa
liiketoimintaa, jossa laitetilaukset ovat tyypillisesti harvoja ja isoja.

Wärtsilän osuus enintään 500 MW:n laitosten markkinasegmentistä kasvoi 9 prosenttiin (8) samalla, kun
maailmanlaajuiset maakaasu- ja nestevoimalaitosten tilaukset kasvoivat 7% 19,1 gigawattiin maaliskuussa 2022
päättyneellä 12 kuukauden ajanjaksolla (17,9 GW joulukuun lopussa). Globaali tilausmäärä sisältää kaasuturbiinit ja
Wärtsilän toimitukset, joissa voimakone on kooltaan vähintään 5 MW. Tiedot ovat peräisin McCoy Power
Report -julkaisusta.

Tilauskertymä ja tilauskanta
Wärtsilän tilauskertymä huhti–kesäkuussa kasvoi 25% 1 440 miljoonaan euroon (1 154) edellisvuoden
vertailukauteen nähden. Tilaus-laskutussuhde oli 1,02 (1,02). Palveluiden tilauskertymä kasvoi 36% 811 miljoonaan
euroon (598) risteilyalusten liikenteeseen paluun sekä energiamarkkinoiden pitkäkestoisten huoltosopimusten
kysynnän tukemana. Laitteiden tilauskertymä kasvoi 13% 629 miljoonaan euroon (555) energian
varastointiratkaisujen kysynnän ansiosta.

Tilauskertymä tammi–kesäkuussa kasvoi 18% 2 820 miljoonaan euroon (2 398) edellisvuoden vertailukauteen
nähden. Tilaus-laskutussuhde oli 1,07 (1,15). Palveluiden tilauskertymä kasvoi 20% 1 543 miljoonaan euroon
(1 290). Laitteiden tilauskertymä kasvoi 15% 1 277 miljoonaan euroon (1 108) johtuen Marine Powerin tilausten
kasvusta sekä Energy-liiketoiminnan laitteiden hyvästä kysynnästä niin voimalaitos- kuin
energianvarastointiratkaisuissa.

Kauden lopun tilauskanta kasvoi 13% 5 936 miljoonaan euroon (5 238). Venäjään liittyvät projektit yhteisarvoltaan
noin 240 miljoonaa euroa poistettiin tilauskannasta toisella vuosineljänneksellä. Wärtsilän tämänhetkisestä
tilauskannasta on sovittu toimitettavaksi vuoden 2022 aikana 2 732 miljoonaa euroa (2 225).
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Tilauskertymä ja tilauskanta raportointisegmenteittäin

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 Muutos 1–6/2022 1–6/2021 Muutos 2021
Tilauskertymä 1 440 1 154 25% 2 820 2 398 18% 5 735

Marine Power 559 463 21% 1 159 909 27% 2 011
Marine Systems 140 183 -24% 337 336 1% 835
Voyage 65 60 8% 132 146 -10% 292
Energy 654 433 51% 1 160 927 25% 2 444
Portfolio Business 22 14 56% 32 80 -61% 153

Tilauskanta kauden lopussa 5 936 5 238 13% 5 859
Marine Power 2 003 1 860 8% 1 994
Marine Systems 1 013 912 11% 1 042
Voyage 284 295 -4% 288
Energy 2 506 2 035 23% 2 393
Portfolio Business 131 135 -3% 142

Liikevaihto ja liiketulos
Wärtsilän liikevaihto huhti–kesäkuussa kasvoi 24% 1 407 miljoonaan euroon (1 131) edellisvuoden
vertailukauteen nähden. Palveluiden liikevaihto kasvoi 18% 696 miljoonaan euroon (588) risteilyalusten
liikenteeseen paluun sekä energiamarkkinoiden pitkäkestoisten huoltosopimusten ja varaosien kysynnän tukemana.
Laitteiden liikevaihto kasvoi 31% 712 miljoonaan euroon (543) energialaitetoimitusten kasvun tukemana.

Liiketulos huhti–kesäkuussa oli 75 miljoonaa euroa (58) eli 5,3% liikevaihdosta (5,1). Liiketulosta paransi
myyntivolyymien kasvu, ja samalla sitä rasittivat kustannusten nousu sekä epäsuotuisampi liikevaihtojakauma
laitteiden ja palveluiden kesken. Vertailukelpoinen liiketulos oli 85 miljoonaa euroa (71) eli 6,1% liikevaihdosta (6,3).
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -10 miljoonaa euroa (-14) ja sisälsivät yritysmyynteihin ja
uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 91 miljoonaa euroa (79) eli 6,4%
liikevaihdosta (7,0). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 5 miljoonaa euroa (8).

Liikevaihto tammi–kesäkuussa kasvoi 27% 2 639 miljoonaan euroon (2 078) edellisvuoden vertailukauteen
nähden. Palveluiden liikevaihto kasvoi 18% 1 327 miljoonaan euroon (1 128). Laitteiden liikevaihto kasvoi 38% 1
312 miljoonaan euroon (950) energialaitetoimitusten kasvun tukemana. Wärtsilän liikevaihdosta noin 41% oli
euromääräistä ja 41% Yhdysvaltain dollareissa. Loppuosa liikevaihdosta jakautui usean valuutan kesken.

Liiketulos tammi–kesäkuussa oli -72 miljoonaa euroa (94) eli -2,7% liikevaihdosta (4,5). Liiketulosta paransi
myyntivolyymien kasvu, ja samalla sitä rasittivat kustannusten nousu, epäsuotuisampi liikevaihtojakauma laitteiden
ja palveluiden kesken sekä noin 200 miljoonan euron alaskirjaus liittyen ensimmäisellä neljänneksellä tehtyyn
päätökseen supistaa Venäjän-toimintoja. Vertailukelpoinen liiketulos oli 151 miljoonaa euroa (112) eli 5,7%
liikevaihdosta (5,4). Vertailukauden vertailukelpoista liiketulosta rasittivat perusteellisen projektiriskiarvion
perusteella Wärtsilä Energyssä tehdyt noin 20 miljoonaa euron nettovaraukset. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
erät olivat yhteensä -222 miljoonaa euroa (-18) ja liittyivät yritysmyynteihin, uudelleenjärjestelyihin ja toiminnan
laajuuden muutoksiin. Näihin eriin sisältyi myös edellä mainittu noin 200 miljoonan euron alaskirjaus.
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 163 miljoonaa euroa (128) eli 6,2% liikevaihdosta (6,1). Hankintamenojen
allokointeihin liittyvät poistot olivat 12 miljoonaa euroa (16).

Rahoituserät olivat tammi–kesäkuussa yhteensä -3 miljoonaa euroa (-6). Nettokorot olivat -5 miljoonaa euroa (-7).
Tulos ennen veroja oli -74 miljoonaa euroa (88). Verot olivat -16 miljoonaa euroa (-29), mikä tarkoittaa negatiivista
efektiivistä verokantaa (33,0%). Raportointikauden tulos oli -90 miljoonaa euroa (59). Laimentamaton
osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (0,10). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 5,3% (7,1) ja oman pääoman tuotto
(ROE) 2,1% (6,6).
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Liikevaihto ja liiketulos raportointisegmenteittäin

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 Muutos 1–6/2022 1–6/2021 Muutos 2021
Liikevaihto 1 407 1 131 24% 2 639 2 078 27% 4 778

Marine Power 503 466 8% 958 892 7% 1 863
Marine Systems 185 150 23% 348 292 19% 654
Voyage 58 68 -15% 118 127 -7% 279
Energy 633 416 52% 1 168 703 66% 1 861
Portfolio Business 28 31 -12% 46 64 -28% 121

Liiketulos 75 58 29% -72 94 -176% 314
Marine Power 46 37 25% 12 77 -85% 180
Marine Systems 11 12 -8% 16 19 -16% 47
Voyage -24 -11 -107% -158 -25 -520% -39
Energy 41 24 69% 61 28 112% 134
Portfolio Business 0 -4 110% -3 -5 48% -9

Liiketulos, % liikevaihdosta 5,3 5,1 -2,7 4,5 6,6
Marine Power 9,2 8,0 1,2 8,6 9,7
Marine Systems 6,0 8,0 4,7 6,7 7,2
Voyage -40,8 -16,7 -133,6 -20,0 -14,1
Energy 6,4 5,8 5,2 4,1 7,2
Portfolio Business 1,4 -13,0 -5,7 -8,0 -7,5

Vertailukelpoinen liiketulos 85 71 20% 151 112 35% 357
Marine Power 45 44 3% 89 83 7% 195
Marine Systems 11 13 -15% 23 21 13% 52
Voyage -12 -11 -3% -26 -24 -10% -28
Energy 41 24 67% 65 29 125% 136
Portfolio Business 0 1 -90% -1 3 -127% 2

Vertailukelpoinen liiketulos, % liikevaihdosta 6,1 6,3 5,7 5,4 7,5
Marine Power 8,9 9,4 9,3 9,4 10,5
Marine Systems 6,0 8,6 6,7 7,1 7,9
Voyage -19,8 -16,3 -22,0 -18,6 -9,9
Energy 6,4 5,9 5,5 4,1 7,3
Portfolio Business 0,5 4,1 -1,5 4,1 1,6

Liikevaihdon muutos

MEUR 4–6/2022 1–6/2022
2021 1 131 2 078
Orgaaninen 20% 24%
Yrityshankinnat ja -myynnit -1% -1%
Valuuttakurssien vaikutus 5% 4%
2022 1 407 2 639

Rahoitus ja rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa -90 miljoonaa euroa (245). Negatiivinen rahavirta johtui pääasiassa
vuosineljänneksen aikana saatujen maksuerien vähäisestä määrästä. Asiakassopimusten mukaan kolmannen
vuosineljänneksen aikana maksueriä on odotettavissa enemmän.

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–kesäkuussa -213 miljoonaa euroa (312). Nettokäyttöpääoma oli kauden lopussa
168 miljoonaa euroa (-100 vuoden 2021 lopussa). Saatujen ennakoiden määrä oli 460 miljoonaa euroa (498 vuoden
2021 lopussa).

Wärtsilä pyrkii jatkuvasti varmistamaan riittävän likviditeetin tehokkaalla kassanhallinnalla ja pitämällä
käytettävissään riittävän määrän vahvistettuja ja vahvistamattomia luottolimiittejä. Jälleenrahoitusriskiä hallitaan
tasapainoisella ja riittävän pitkällä lainasalkulla.
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Rahavaroja oli 506 miljoonaa euroa (964 vuoden 2021 lopussa). Vahvistettuja ja käyttämättömiä
luottolimiittisopimusohjelmia oli 650 miljoonaa euroa (650 vuoden 2021 lopussa).

Wärtsilällä oli kauden lopussa korollisia lainoja yhteensä 944 miljoonaa euroa (973 vuoden 2021 lopussa).
Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, oli yhteensä 212 miljoonaa euroa.
Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 732 miljoonaa euroa.

Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 432 miljoonaa euroa (4 vuoden 2021 lopussa). Nettovelkaantumisaste oli
0,21 (0,00 vuoden 2021 lopussa) ja omavaraisuusaste 35,8% (38,6 vuoden 2021 lopussa). Osakekohtainen oma
pääoma oli 3,57 euroa (3,92 vuoden 2021 lopussa).

Keskeiset rahoituserät

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 2021
Liiketoiminnan rahavirta -90 245 -213 312 731
Nettokäyttöpääoma 168 73 -100
Korolliset nettovelat kauden lopussa 432 253 4
Nettovelkaantumisaste 0,21 0,12 0,00
Omavaraisuusaste, % 35,8 37,8 38,6
Oma pääoma / osake, EUR 3,57 3,64 3,92

Investoinnit
Aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät investoinnit olivat yhteensä 70 miljoonaa euroa (63) tammi–
kesäkuussa. Yrityshankintoihin tai osakkeisiin liittyvät investoinnit olivat yhteensä 4 miljoona euroa (0). Kauden
poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 156 miljoonaa euroa (81) sisältäen 24 miljoonaa euroa (23)
käyttöoikeusomaisuuserien poistoja.

Vuonna 2022 aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvien investointien odotetaan olevan poistoja ja
arvonalentumisia korkeammalla tasolla, kun Venäjän-toimintojen supistamispäätöksen perusteella tehty alaskirjaus
jätetään huomiotta.

Innovaatiot, tutkimus ja kehitys
Wärtsilä on sitoutunut tukemaan meri- ja energiateollisuuksien ympäristöjalanjäljen minimointia. Investoinnit
tutkimukseen ja kehitykseen ovat keskeisiä Wärtsilän tulevaisuuden aseman turvaamiseksi ja jatkuvat markkinoilla
vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta. Keskeisiä tutkimus- ja kehitysalueita ovat vaihtoehtoisten, kaupallisesti
elinkelpoisten ja ympäristöystävällisten polttoaineiden käytön kehittäminen tulevaisuuden ratkaisuja varten sekä
asiakkaiden toimintojen liitettävyyden, tehokkuuden, kestävyyden ja turvallisuuden parantaminen digitaalisten
ratkaisujen käyttöä lisäämällä. Elinkaariratkaisujen avulla Wärtsilä pystyy pelkän laitteiden kunnossapidon ja käytön
sijasta tarjoamaan taatun suorituskyvyn, joka perustuu yhteisesti sovittuihin tavoitetasoihin.

Huhtikuussa Wärtsilä esitteli Wärtsilä 46TS-DF -moottorin, joka on uusin lisäys yhtiön
monipolttoainemoottorivalikoimaan. Uuden moottorimallin suunnittelun painopisteitä olivat hyötysuhde,
ympäristötehokkuus ja polttoainejoustavuus. Wärtsilä 46TS-DF -monipolttoainemoottoria voi käyttää LNG:llä, minkä
lisäksi se on käyttökelpoinen alusta hiilineutraaleille biometaanille ja synteettiselle metaanille. Kaasua käytettäessä
moottorin hyötysuhde on korkein, mitä keskinopeilla moottoreilla tähän mennessä on saavutettu. Samalla moottori
pienentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Se on myös helposti muunnettavissa käyttämään tulevaisuuden
hiilineutraaleja ja hiilettömiä polttoaineita, kun näitä tulee saataville.

Toukokuussa Wärtsilä esitteli energiasektorille suunnatun Decarbonisation Services -liiketoimintamallin. Se
hyödyntää kehittyneitä sähköjärjestelmien mallinnus- ja optimointityökaluja ja osaamista päästöjen vähentämiseksi.
Palvelu varmistaa myös sähkön saatavuuden mahdollisimman edullisesti. Viime kädessä tavoitteena on auttaa
asiakkaita siirtymään hiilineutraaliin sähköntuotantoon.
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Strategiset projektit ja yritysostot
Huhtikuussa Wärtsilä ilmoitti koordinoivansa merenkulkualan konsortiota, joka pyrkii yhteisprojektissa kehittämään
ammoniakkikäyttöiset 2- ja 4-nelitahtiset koemoottorit. Projektin tuloksena rakennetaan laboratorio-olosuhteisiin
tarkoitettu ammoniakkikäyttöinen 4-tahtinen koemoottori sekä vastaava 2-tahtinen versio, josta kehitetään vuoteen
mennessä 2025 laivaan jälkiasennettava moottori. Uusien moottorikonseptien lisäksi Ammonia 2-4 -projektissa
kehitetään polttoaineenkäsittelyyn ja polttoaineturvallisuuteen liittyviä konsepteja sekä edistetään ammoniakin
käyttöä koskevaa sääntelyä.

Toukokuussa Wärtsilä julkisti kaksi kumppanuutta koskien vety-maakaasuseosten käyttöä moottorivoimalaitoksissa.
Wärtsilä aloittaa Portugalissa yhteistyön energiaratkaisuja tarjoavan itsenäisen voimantuottajan Capwattin kanssa.
Yhtiöt testaavat vihreän vedyn sekoittamista 10 prosenttiin asti Wärtsilä 34SG -moottorissa käytettäväksi.
Michiganissa Yhdysvalloissa vedyn sekoitussuhde nostetaan jopa 25 prosenttiin WEC Energy Groupin kanssa
toteutettavissa testeissä A.J. Mihmin voimalaitoksessa, joka käyttää kolmea Wärtsilä 50SG -moottoria. Wärtsilän
moottoreissa voi käyttää vety-maakaasuseoksia 25 prosentin vetypitoisuuteen saakka, ja tavoitteena on kehittää
puhtaan vedyn käyttöön soveltuva moottori- ja voimalakonsepti vuoteen 2025 mennessä.

Kesäkuussa Wärtsilä avasi Vaasaan uuden teknologiakeskuksen, Sustainable Technology Hubin. Sen tarkoituksena
on toimia globaalin yhteistyöekosysteemin keskuksena, jonne kutsutaan asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja
tutkijoita kehittämään, testaamaan ja validoimaan uusia ideoita. Uusi moderni Wärtsilä Land & Sea Academy -
koulutuskeskus, etäoperointitukea ja ennakoivan kunnossapidon ratkaisuja asiakkaille tarjoavat osaamiskeskukset
sekä uudet digitaaliset innovaatiot ovat keskeisessä roolissa Wärtsilän tukiessa asiakkaitaan näiden toiminnan
optimoinnissa läpi kaluston koko elinkaaren. Samalla Wärtsilä pyrkii vauhdittamaan asiakkaiden
hiilineutraaliustoimia. Muita uuden keskuksen toimintoja ovat moderni polttoainelaboratorio, joustavat teknologian ja
moottoreiden testausmahdollisuudet sekä ajanmukainen, pitkälle automatisoitu tuotantojärjestelmä. Uuden
keskuksen rakentamishanke julkistettiin vuonna 2018, ja investoinnin arvo oli noin 250 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa Wärtsilä ilmoitti ostaneensa PortLink Globalin, joka on maailmanlaajuisesti toimiva kanadalainen
satamaratkaisuja toimittava yhtiö. PortLink on perustettu vuonna 2007, ja se on johtava satamaratkaisujen toimittaja,
jolla on globaali kumppanuus yli 3 500 käyttäjän kanssa ja asiakasverkosto yli 20 maassa. PortLinkin noin 20
työntekijää integroidaan Wärtsilä Voyagen liiketoimintaan.

Henkilöstö
Wärtsilän henkilöstömäärä oli kauden lopussa 17 547 (17 386). Keskimääräinen henkilöstömäärä oli tammi–
kesäkuussa 17 419 (17 626).

Wärtsilän henkilöstöstä 22% (21) työskenteli Suomessa ja 39% (41) muualla Euroopassa. Henkilöstöstä 21% (21)
työskenteli Aasiassa, 13% (11) Amerikassa ja 5% (5) muissa maissa.

Henkilöstö raportointisegmenteittäin

MEUR 30.6.2022 30.6.2021 Muutos 31.12.2021
Henkilöstö 17 547 17 386 1% 17 305

Marine Power 8 426 8 131 4% 8 224
Marine Systems 1 880 1 882 0% 1 894
Voyage 1 569 1 865 -16% 1 725
Energy 5 247 4 953 6% 4 980
Portfolio Business 425 555 -23% 482

Kestävä kehitys
Wärtsilällä on erilaisten teknologioidensa ja erikoistuneiden palveluidensa ansiosta hyvät valmiudet auttaa
asiakkaitaan hiilineutraaliuden tavoittelussa sekä varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän
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tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot keskittyvät jatkossakin edistyksellisten ympäristöteknologioiden ja -ratkaisujen
kehittämiseen. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa,
ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilä on myös sitoutunut tukemaan YK:n kestävän
kehityksen tavoitteita, jotka käsittelevät asioita, joihin Wärtsilällä on positiivinen vaikutus. Tällaisia ovat esimerkiksi
puhdas energia, vähähiilinen merenkulun ekosysteemi ja vastuullinen liiketoiminta.

Kestävän kehityksen kohokohtiin huhti–kesäkuussa kuuluivat seuraavat:

Huhtikuussa Wärtsilä ja laivanhallintayhtiö Anglo-Eastern julkistivat merkittävän kehitysaskeleen merenkulun
turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden saralla: Anglo-Easternin operoimiin yli 500 alukseen on asennettu
Wärtsilä Voyagen Fleet Optimisation Solution, alan uusinta kehitystä edustava päätöksenteon tukiohjelmisto. Sillä
suunnitellaan alusten reittejä, varmistetaan kuljetussopimusten ehtojen täyttyminen sekä parannetaan
polttoainetehokkuutta ja ylipäänsä alusten suorituskykyä.

Huhtikuussa Wärtsilältä tilattiin Puregas CA50 -biokaasunjalostuslaitteisto innovatiiviseen Green Gas Mill -projektiin
Isoon-Britanniaan. Ratkaisun avulla heinäraaka-aineesta voidaan tuottaa kotitalouksien lämmitykseen käytettävää
kaasua. Wärtsilän laitoksella on keskeinen rooli projektissa, sillä sen avulla kaasu jalostetaan siten, että sitä voidaan
syöttää yleiseen kaasuverkkoon. Tuore heinä on hiilineutraali raaka-aine, sillä se sitoo kasvaessaan hiilidioksidia,
joka palaa metaania poltettaessa takaisin ilmakehään.

Toukokuussa Wärtsilältä tilattiin hybridipropulsiojärjestelmä kolmeen uuteen RoPax-alukseen, jotka ovat rakenteilla
Euroopan suurimmalle lauttayhtiölle Stena RoRolle. Kahden lautan akkukapasiteetiksi tulee 11,5 MWh, mikä tekee
niistä merenkulkualan toistaiseksi suurimmat hybridialukset. Hybridipropulsiojärjestelmän ja maasähkön
yhdistäminen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 15% verrattuna perinteiseen dieselmekaaniseen
propulsiojärjestelmään.

Kesäkuussa Wärtsilä ja Aalto-yliopisto solmivat kolmivuotisen kumppanuussopimuksen, joka kattaa kolme teemaa:
tutkimus ja kehitys, liiketoiminnan kehittäminen sekä osaaminen, rekrytointi ja opiskelijayhteistyö. Yksi
kumppanuuden keskeinen ajuri on tarve kehittää uusia päästöttömiä polttoaineratkaisuja merikuljetusten ja
voimalaitosten tarpeisiin. Aalto-yliopisto on yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa maailmanluokan
edelläkävijä vedyn, ammoniakin, metanolin sekä muiden synteettisesti valmistettavien uusiutuvien polttoaineiden ja
niiden palamisilmiöiden tutkimuksessa.

Wärtsilän osake sisältyy useisiin vastuullisuusindekseihin, kuten Dow Jones Sustainability Indices (DJSI),
FTSE4Good Index Series, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, MSCI ACWI ESG Leaders Index,
S&P Europe 350 ESG Index, ECPI ESG Indices, OMX GES Sustainability Finland Index ja STOXX Global ESG
Leaders Index.
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Raportointisegmentti: Wärtsilä Marine Power
Wärtsilä Marine Power johtaa meriteollisuutta kohti hiilineutraalia ja kestävää tulevaisuutta. Valikoimamme
moottoreita, propulsiojärjestelmiä, hybriditeknologioita ja integroituja voimansiirtojärjestelmiä tarjoaa sellaista
luotettavuutta, turvallisuutta ja ympäristömyötäisyyttä, jota Wärtsilän älykkään merenkulun visio edellyttää.
Tarjoamme asiakkaillemme suorituskykyyn perustuvia sopimuksia, elinkaariratkaisuja ja ylivertaisen
maailmanlaajuisen merenkulkualan asiantuntijaverkoston.

 Marine Powerille arvokkaimmissa alussegmenteissä eli erikoistuneissa aluksissa markkinasentimentti oli
katsauskaudella enimmäkseen positiivinen.

 Palveluliiketoiminnan kasvu jatkui, kun käyttöasteet risteilyalussegmentillä nousivat noin 20
prosenttiyksikköä maaliskuuhun verrattuna.

 Vertailukelpoinen liiketulos pysyi suhteellisen vakaana. Tehdaskapasiteetin alikäyttö, kustannusten nousu
ja uuden Smart Technology Hubin toiminnan käynnistäminen kumosivat vahvan palvelumyynnin positiivisen
tulosvaikutuksen.

Avainluvut

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 Muutos 1–6/2022 1–6/2021 Muutos 2021
Tilauskertymä 559 463 21% 1 159 909 27% 2 011

josta palvelut 401 294 36% 784 628 25% 1 270
Tilauskanta kauden lopussa 2 003 1 860 8% 1 994
Liikevaihto 503 466 8% 958 892 7% 1 863

josta palvelut 345 298 16% 659 573 15% 1 201
Tilaus-laskutussuhde 1,11 0,99 1,21 1,02 1,08
Liiketulos 46 37 25% 12 77 -85% 180
% liikevaihdosta 9,2 8,0 1,2 8,6 9,7
Vertailukelpoinen liiketulos 45 44 3% 89 83 7% 195
% liikevaihdosta 8,9 9,4 9,3 9,4 10,5
Henkilöstö kauden lopussa 8 426 8 131 4% 8 224
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Taloudellinen kehitys
Marine Powerin tilauskertymä huhti–kesäkuussa kasvoi 21% 559 miljoonaan euroon (463) edellisvuoden
vertailukauteen nähden. Tilaus-laskutussuhde oli 1,11 (0,99). Palveluiden tilauskertymä kasvoi 36% 401 miljoonaan
euroon (294). Taustalla oli markkinoiden jatkunut elpyminen etenkin risteilyalussegmentillä. Laitteiden tilauskertymä
laski 6% 158 miljoonaan euroon (169) johtuen pääasiassa uusien risteilyalustilausten puutteesta. Kauden aikana
saatuihin tilauksiin sisältyi 11 uuden henkilö- ja kuorma-autoja kuljettavan aluksen (PCTC) rakennusprojekti, johon
Wärtsilältä tilattiin alan johtava hybridipropulsiojärjestelmä. Alukset ovat rakenteilla Jingling ja Weihai -telakoilla
Kiinassa, ja tilaaja on singaporelainen Eastern Pacific Shipping, joka on yksi alan johtavia varustamoita. Lisäksi
solmimme sopimuksen optimoitujen huoltopalvelujen toimittamisesta kreikkalaiselle Maran Gas Maritime -
varustamolle. Viisivuotisen jatkosopimuksen tarkoituksena on varmistaa Maran Gasin 21:n
monipolttoainemoottoreilla ja dieselsähköisellä propulsiolla varustetun LNG-kuljetusaluksen käyttövarmuus hallituin
ja ennakoitavin kustannuksin.

Liikevaihto huhti–kesäkuussa kasvoi 8% 503 miljoonaan euroon (466) edellisvuoden vertailukauteen nähden.
Palveluiden liikevaihto kasvoi 16% 345 miljoonaan euroon (298) risteilyalus-, matkustajalautta- ja
kauppalaivasegmenteille suuntautuneen myynnin ansiosta. Laitteiden liikevaihto laski 6% 158 miljoonaan euroon
(168) johtuen pääasiassa vähentyneistä Venäjän-toimituksista, satamaruuhkiin liittyvistä viivästyksistä sekä
koronarajoitusten aiheuttamista viivästyksistä Kiinan-tehtailla. Vertailukelpoinen liiketulos oli 45 miljoonaa euroa
(44) eli 8,9% liikevaihdosta (9,4). Liiketulokseen vaikutti myönteisesti palveluiden suurempi liikevaihto. Tulokseen
vaikuttivat negatiivisesti tehdaskapasiteetin alikäyttö, moottoritestauksen polttoainekustannusten sekä materiaali- ja
logistiikkakustannusten nousu sekä uuden Sustainable Technology Hubin toiminnan käynnistys Vaasassa.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 2 miljoonaa euroa (-7).

Tilauskertymä tammi–kesäkuussa kasvoi 27% 1 159 miljoonaan euroon (909) edellisvuoden vertailukauteen
nähden. Tilaus-laskutussuhde oli 1,21 (1,02). Palveluiden tilauskertymä kasvoi 25% 784 miljoonaan euroon (628).
Laitteiden tilauskertymä kasvoi 33% 374 miljoonaan euroon (281) kauppa- ja kaasunkuljetusalussegmenttien
vahvan aktiviteetin ansiosta. Kauden lopun tilauskanta kasvoi 8% 2 003 miljoonaan euroon (1 860). Venäjään
liittyvät projektit poistettiin tilauskannasta toisella vuosineljänneksellä.

Liikevaihto tammi–kesäkuussa kasvoi 7% 958 miljoonaan euroon (892) edellisvuoden vertailukauteen nähden.
Palveluiden liikevaihto kasvoi 15% 659 miljoonaan euroon (573). Laitteiden liikevaihto laski 6% 300 miljoonaan
euroon (319). Vertailukelpoinen liiketulos oli 89 miljoonaa euroa (83) eli 9,3% liikevaihdosta (9,4). Liiketulokseen
vaikutti myönteisesti palveluiden suurempi liikevaihto. Tulokseen vaikuttivat negatiivisesti tehdaskapasiteetin
alikäyttö, moottoritestauksen polttoainekustannusten sekä materiaali- ja logistiikkakustannusten nousu,
koronarajoitusten aiheuttama myyntivolyymin lasku Kiinassa sekä uuden Sustainable Technology Hubin toiminnan
käynnistys Vaasassa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -77 miljoonaa euroa (-7) ja liittyivät
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pääasiassa Venäjän-toimintojen supistamispäätöksen perusteella tehtyyn alaskirjaukseen sekä toimintojen
siirtämiseen uuteen Sustainable Technology Hubiin.
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Raportointisegmentti: Wärtsilä Marine Systems
Wärtsilä Marine Systems tukee asiakkaitaan toimittamalla korkealaatuisia tuotteita ja elinkaaripalveluita liittyen
kaasun arvoketjuun, pakokaasujen käsittelylaitteistoihin, akselistoon, vedenalaisiin huoltopalveluihin sekä
merenkulun sähköisiin integraatioihin. Tavoitteenamme on tarjota uusimmat ja tehokkaimmat ratkaisut, jotka
Wärtsilän vision mukaisesti vievät asiakkaamme, yhteisömme ja planeettamme kohti turvallista ja kestävää
tulevaisuutta.

 Laiteliiketoiminnassa markkina-aktiviteetti pysyi kohtuullisena. Hinnoitteluun kohdistui kasvavia paineita, ja
geopoliittinen tilanne lisäsi asiakkaiden päätöksentekoon liittyvää epävarmuutta.

 Toisella vuosineljänneksellä kannattavuutta heikensivät epäsuotuisa liikevaihtojakauma laitteiden ja
palveluiden kesken sekä kustannusten nousu.

Avainluvut

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 Muutos 1–6/2022 1–6/2021 Muutos 2021
Tilauskertymä 140 183 -24% 337 336 1% 835

josta palvelut 47 62 -24% 116 110 5% 229
Tilauskanta kauden lopussa 1 013 912 11% 1 042
Liikevaihto 185 150 23% 348 292 19% 654

josta palvelut 49 52 -4% 108 90 20% 204
Tilaus-laskutussuhde 0,76 1,22 0,97 1,15 1,28
Liiketulos 11 12 -8% 16 19 -16% 47
% liikevaihdosta 6,0 8,0 4,7 6,7 7,2
Vertailukelpoinen liiketulos 11 13 -15% 23 21 13% 52
% liikevaihdosta 6,0 8,6 6,7 7,1 7,9
Henkilöstö kauden lopussa 1 880 1 882 0% 1 894
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Taloudellinen kehitys
Marine Systemsin tilauskertymä huhti–kesäkuussa laski 24% 140 miljoonaan euroon (183) edellisvuoden
vertailukauteen nähden. Tilaus-laskutussuhde oli 0,76 (1,22). Palveluiden tilauskertymä laski 24% 47 miljoonaan
euroon (62) johtuen tilausten ajoittumisesta. Laitteiden tilauskertymä laski 24% 93 miljoonaan euroon (121), mikä
selittyy Gas Solutions -liiketoimintayksikön vertailukaudella saamalla suurella tilausmäärällä. Katsauskaudella
saatuihin tilauksiin sisältyi esimerkiksi kolmen Compact Reliq -uudelleennesteytyslaitteiston lisätilaus norjalaiselle
Knutsen OAS Shippingille. Järjestelmät asennetaan kahdeksaan uuteen LNG-kuljetusalukseen, joita rakennetaan
parhaillaan Knutsen OAS:lle Hyundai Heavy Industriesin telakalla Etelä-Koreassa. Lisäksi Wärtsilältä tilattiin
Puregas CA50 -biokaasunjalostuslaitteisto innovatiiviseen Green Gas Mill -projektiin Isoon-Britanniaan. Ratkaisun
avulla heinäraaka-aineesta voidaan tuottaa kotitalouksien lämmitykseen käytettävää kaasua. Projektia vetää
brittiläinen energiayhtiö Ecotricity, joka on erikoistunut ilmastonmuutosta torjuviin ratkaisuihin, joiden avulla voidaan
luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Liikevaihto huhti–kesäkuussa kasvoi 23% 185 miljoonaan euroon (150) edellisvuoden vertailukauteen nähden.
Palveluiden liikevaihto laski 4% 49 miljoonaan euroon (52). Laitteiden liikevaihto kasvoi 37% 135 miljoonaan euroon
(99). Vertailukelpoinen liiketulos oli 11 miljoonaa euroa (13) eli 6,0% liikevaihdosta (8,6). Kannattavuutta
heikensivät epäsuotuisa liikevaihtojakauma laitteiden ja palveluiden kesken sekä kustannusten nousu, kun taas
liikevaihdon kasvulla oli myönteinen vaikutus. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0 miljoonaa
euroa (-1).

Tilauskertymä tammi–kesäkuussa kasvoi 1% 337 miljoonaan euroon (336) edellisvuoden vertailukauteen nähden.
Marine Electrical Systems -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi, kun taas Gas Solutions -liiketoimintayksikön
liikevaihto laski. Tilaus-laskutussuhde oli 0,97 (1,15). Palveluiden tilauskertymä kasvoi 5% 116 miljoonaan euroon
(110). Laitteiden tilauskertymä laski 1% 222 miljoonaan euroon (225). Kauden lopun tilauskanta kasvoi 11% 1 013
miljoonaan euroon (912). Venäjään liittyvät projektit poistettiin tilauskannasta toisella vuosineljänneksellä.

Liikevaihto tammi–kesäkuussa kasvoi 19% 348 miljoonaan euroon (292) edellisvuoden vertailukauteen nähden.
Palveluiden liikevaihto kasvoi 20% 108 miljoonaan euroon (90). Laitteiden liikevaihto kasvoi 19% 240 miljoonaan
euroon (202). Vertailukelpoinen liiketulos oli 23 miljoonaa euroa (21) eli 6,7% liikevaihdosta (7,1). Liiketulosta tuki
palveluliiketoiminnan suotuisa kehitys, ja sitä kuormitti rikkipesuritoimitusten lasku. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
erät olivat yhteensä -7 miljoonaa euroa (-1) ja liittyivät Venäjän-toimintojen supistamispäätöksen perusteella tehtyyn
alaskirjaukseen.
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Raportointisegmentti: Wärtsilä Voyage
Wärtsilä Voyage uudistaa laivaliikennettä ja satamien toimintaa hyödyntämällä uusinta digitaalista teknologiaa.
Dataa ja tekoälyohjelmistoja hyödyntäen toimitamme reaaliaikaista tietoa laivojen toiminnasta ja energian käytöstä
turvallisuuden, tehokkuuden ja luotettavuuden parantamiseksi sekä polttoaineen kulutuksen ja päästöjen
vähentämiseksi. Ratkaisumme yhdistävät komentosillan, pilvipalvelut, päätöksenteon tukiratkaisut ja älykkään
sataman ratkaisut. Olemme sitoutuneet luomaan digitaalisen merenkulun ekosysteemin, jossa alukset ja satamat
ovat kytköksissä toisiinsa ja kaikki toiminnot ovat turvallisia ja kestäviä.

 Venäjän-toimintojen alasajon yhteydessä Voyage onnistui turvaamaan asiakkaidensa liiketoiminnan
jatkuvuuden ilman merkittäviä häiriöitä siirtämällä huomattavan määrän ohjelmistokehittäjiä Pietarista
Serbiaan ja Suomeen.

 Tilauskertymä parani toisella neljänneksellä merkittäviltä asiakkailta saatujen muutamien isojen tilausten
ansiosta.

 Myynti laski johtuen projektien ajoituksista ja toimitusketjun ongelmista.
 Kannattavuus heikkeni johtuen pääasiassa pienemmästä myyntivolyymista sekä T&K-toiminnan

kasvattamisesta Venäjän ulkopuolella.

Avainluvut

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 Muutos 1–6/2022 1–6/2021 Muutos 2021
Tilauskertymä 65 60 8% 132 146 -10% 292

josta palvelut 28 29 -1% 59 53 12% 109
Tilauskanta kauden lopussa 284 295 -4% 288
Liikevaihto 58 68 -15% 118 127 -7% 279

josta palvelut 24 24 0% 48 43 11% 105
Tilaus-laskutussuhde 1,12 0,88 1,12 1,15 1,05
Liiketulos -24 -11 -107% -158 -25 -520% -39
% liikevaihdosta -40,8 -16,7 -133,6 -20,0 -14,1
Vertailukelpoinen liiketulos -12 -11 -3% -26 -24 -10% -28
% liikevaihdosta -19,8 -16,3 -22,0 -18,6 -9,9
Henkilöstö kauden lopussa 1 569 1 865 -16% 1 725
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Taloudellinen kehitys
Voyagen tilauskertymä huhti–kesäkuussa kasvoi 8% 65 miljoonaan euroon (60) edellisvuoden vertailukauteen
nähden. Tilaus-laskutussuhde oli 1,12 (0,88). Palveluiden tilauskertymä laski 1% 28 miljoonaan euroon (29).
Laitteiden tilauskertymä kasvoi 17% 37 miljoonaan euroon (32). Tilauskertymän kasvu oli pääasiassa joidenkin
isojen yksittäisten tilausten ansiota.

Liikevaihto huhti–kesäkuussa laski 15% 58 miljoonaan euroon (68) edellisvuoden vertailukauteen nähden johtuen
pääasiassa projektien ajoituksista ja toimitusketjussa ilmenneistä viivästyksistä. Palveluiden liikevaihto oli vakaa 24
miljoonaa euroa (24). Laitteiden liikevaihto laski 23% 35 miljoonaan euroon (45). Vertailukelpoinen liiketulos oli -
12 miljoonaa euroa (-11) eli -19,8% liikevaihdosta (-16,3). Tulosta heikensivät alhaisemmat myyntivolyymit sekä
T&K-toiminnan kasvattaminen Venäjän ulkopuolella, kun taas sitä tuki suotuisampi liikevaihtojakauma palveluiden ja
laitetoimitusten välillä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -12 miljoonaa euroa (0) ja liittyivät
Venäjän-toimintojen supistamispäätökseen sekä uudelleenjärjestelyohjelmiin.

Tilauskertymä tammi–kesäkuussa laski 10% 132 miljoonaan euroon (146) edellisvuoden vertailukauteen nähden.
Tilaus-laskutussuhde oli 1,12 (1,15). Palveluiden tilauskertymä kasvoi 12% 59 miljoonaan euroon (53). Laitteiden
tilauskertymä laski 22% 73 miljoonaan euroon (93). Tilauskertymän lasku johtui pääasiassa Venäjän-toimintojen
supistamisesta. Kauden lopun tilauskanta laski 4% 284 miljoonaan euroon (295). Venäjään liittyvät projektit
poistettiin tilauskannasta toisella vuosineljänneksellä.

Liikevaihto tammi–kesäkuussa laski 7% 118 miljoonaan euroon (127) edellisvuoden vertailukauteen nähden.
Palveluiden liikevaihto kasvoi 11% 48 miljoonaan euroon (43). Laitteiden liikevaihto laski 17% 70 miljoonaan euroon
(84). Vertailukelpoinen liiketulos oli -26 miljoonaa euroa (-24) eli -22,0% liikevaihdosta (-18,6).
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -132 miljoonaa euroa (-2) ja liittyivät Venäjän-toimintojen
supistamispäätöksen perusteella tehtyyn alaskirjaukseen sekä uudelleenjärjestelyohjelmiin.
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Raportointisegmentti: Wärtsilä Energy
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla.
Autamme asiakkaitamme irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat
nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut
sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaan lukien GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä
Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä.

 Laitteiden tilauskertymä oli hyvällä tasolla huolimatta epävakaasta markkinatilanteesta ja Ukrainan sodasta;
palveluiden tilauskertymä oli vahva.

 Palveluiden liikevaihto kasvoi taustallaan sekä ei-sopimuspohjaisten palveluiden vahva volyymi että
pitkäaikaiset palvelusopimukset.

 Kannattavuutta paransi palvelumyynnin kasvu, ja sitä rasittivat kustannusten nousu ja epäsuotuisampi
liikevaihtojakauma.

Avainluvut

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 Muutos 1–6/2022 1–6/2021 Muutos 2021
Tilauskertymä 654 433 51% 1 160 927 25% 2 444

josta palvelut 319 205 56% 561 466 20% 916
Tilauskanta kauden lopussa 2 506 2 035 23% 2 393
Liikevaihto 633 416 52% 1 168 703 66% 1 861

josta palvelut 259 198 31% 480 389 23% 891
Tilaus-laskutussuhde 1,03 1,04 0,99 1,32 1,31
Liiketulos 41 24 69% 61 28 112% 134
% liikevaihdosta 6,4 5,8 5,2 4,1 7,2
Vertailukelpoinen liiketulos 41 24 67% 65 29 125% 136
% liikevaihdosta 6,4 5,9 5,5 4,1 7,3
Henkilöstö kauden lopussa 5 247 4 953 6% 4 980

Tilauskertymä Energy

4–6/2022 4–6/2021 Muutos 1–6/2022 1–6/2021 Muutos 2021
Kaasu, MW 210 199 6% 536 356 51% 1 322
Öljy, MW 10 9 7% 132 28 377% 80
Varastointi, MWh 618 519 19% 878 1 325 -34% 3 053
Muut*, MW  -  -  -  -  -  -  -
*Sisältää biopolttoainevoimalaitokset ja aurinkoenergialaitokset
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Taloudellinen kehitys

Energyn tilauskertymä huhti–kesäkuussa kasvoi 51% 654 miljoonaan euroon (433) edellisvuoden vertailukauteen
nähden. Tilaus-laskutussuhde oli 1,03 (1,04). Palveluiden tilauskertymä kasvoi 56% 319 miljoonaan euroon (205)
johtuen merkittävistä jatkosopimuksista ja uusista pitkäaikaisista sopimuksista etenkin Aasiassa ja Amerikassa.
Laitteiden tilauskertymä kasvoi 46% 334 miljoonaan euroon (228) pääosin Amerikasta saatujen energian
varastointitilausten ansiosta.

Liikevaihto huhti–kesäkuussa kasvoi 52% 633 miljoonaan euroon (416) edellisvuoden vertailukauteen nähden.
Kasvua tuli kaikissa liiketoiminnoissa: energian varastoinnissa, voimalaitoksissa ja palveluissa. Palveluiden
liikevaihto kasvoi 31% 259 miljoonaan euroon (198) varaosien myynnin kasvun ja pitkäaikaisten palvelusopimusten
tukemana. Laitteiden liikevaihto kasvoi 72% 374 miljoonaan euroon (218). Kasvua nähtiin sekä voimalaitoksissa
että energian varastointiliiketoiminnassa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 41 miljoonaa euroa (24) eli 6,4%
liikevaihdosta (5,9). Kannattavuutta paransi palvelumyynnin kasvu, ja sitä rasittivat kustannusten nousu sekä
epäsuotuisampi liikevaihtojakauma sekä laitteiden ja palveluiden että palveluliiketoimintalajien kesken.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0 miljoonaa euroa (0).
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Tilauskertymä tammi–kesäkuussa kasvoi 25% 1 160 miljoonaan euroon (927) edellisvuoden vertailukauteen
nähden. Tilaus-laskutussuhde oli 0,99 (1,32). Palveluiden tilauskertymä kasvoi 20% 561 miljoonaan euroon (466).
Laitteiden tilauskertymä kasvoi 30% 599 miljoonaan euroon (461). Kauden lopun tilauskanta kasvoi 23% 2 506
miljoonaan euroon (2 035). Kasvua tuli kaikissa liiketoiminnoissa: voimalaitoksissa, energian varastoinnissa ja
palveluissa.

Liikevaihto tammi–kesäkuussa kasvoi 66% 1 168 miljoonaan euroon (703) edellisvuoden vertailukauteen nähden.
Palveluiden liikevaihto kasvoi 23% 480 miljoonaan euroon (389) pitkäaikaisten sopimusten ja varaosamyynnin
tukemana. Laitteiden liikevaihto kasvoi 119% 689 miljoonaan euroon (314) sekä voimalaitosten että edelleen
kasvuvaiheessa olevien energian varastointiratkaisujen toimitusten tukemana. Vertailukelpoinen liiketulos oli 65
miljoonaa euroa (29) eli 5,5% liikevaihdosta (4,1). Vertailukaudella kannattavuutta rasittivat perusteelliseen
projektiriskiarvioon perustuvat noin 20 miljoonan euron nettovaraukset. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat
yhteensä -4 miljoonaa euroa (0) ja liittyivät Venäjän-toimintojen supistamispäätöksen perusteella tehtyyn
alaskirjaukseen.
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Muut liiketoiminnot: Wärtsilä Portfolio Business
Wärtsilä Portfolio Business koostuu useista liiketoimintayksiköistä, joita johdetaan itsenäisesti. Tavoitteena on
nopeuttaa yksiköiden tuloksentekokyvyn kasvua ja vapauttaa niiden koko potentiaali yritysmyyntien tai muiden
strategisten vaihtoehtojen kautta. Portfolio Business kattaa veden- ja jätteenkäsittelyn sekä vesivoimaratkaisujen ja
turbiinihuollon liiketoiminnan American Hydron.

Avainluvut

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 Muutos 1–6/2022 1–6/2021 Muutos 2021
Tilauskertymä 22 14 56% 32 80 -61% 153
Tilauskanta kauden lopussa 131 135 -3% 142
Liikevaihto 28 31 -12% 46 64 -28% 121
Liiketulos 0 -4 110% -3 -5 48% -9
% liikevaihdosta 1,4 -13,0 -5,7 -8,0 -7,5
Vertailukelpoinen liiketulos 0 1 -90% -1 3 -127% 2
% liikevaihdosta 0,5 4,1 -1,5 4,1 1,6
Henkilöstö kauden lopussa 425 555 -23% 482

Taloudellinen kehitys
Portfolio Businessin tilauskertymä huhti–kesäkuussa kasvoi 56% 22 miljoonaan euroon (14) edellisvuoden
vertailukauteen nähden johtuen Water & Waste- ja American Hydro -liiketoimintayksiköiden hyvästä kehityksestä.

Liikevaihto huhti–kesäkuussa laski 12% 28 miljoonaan euroon (31) edellisvuoden vertailukauteen nähden johtuen
tiettyjen liiketoimintayksiköiden myynnistä. Vertailukelpoinen liiketulos oli 0 miljoonaa euroa (1) eli 0,5%
liikevaihdosta (4,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0 miljoonaa euroa (-5).

Tilauskertymä tammi–kesäkuussa laski 61% 32 miljoonaan euroon (80) edellisvuoden vertailukauteen nähden
tiettyjen liiketoimintayksiköiden myynneistä johtuen. Kauden lopun tilauskanta laski 3% 131 miljoonaan euroon
(135) johtuen pääasiassa myytyjen liiketoimintayksiköiden tilauskantojen poistumisesta.

Liikevaihto tammi–kesäkuussa laski 28% 46 miljoonaan euroon (64) edellisvuoden vertailukauteen nähden
johtuen liiketoimintojen myynneistä. Vertailukelpoinen liiketulos oli -1 miljoonaa euroa (3) eli -1,5% liikevaihdosta
(4,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -2 miljoonaa euroa (-8) ja liittyivät liiketoimintojen
myyntiin.

Yritysmyynnit
Tammikuussa Wärtsilä sai päätökseen Tank Control Systems -liiketoimintansa myynnin tanskalaiselle Svanehøj’lle,
joka suunnittelee ja valmistaa kaasualan erikoispumppuja. Tank Control Systems suunnittelee, valmistaa ja myy
korkealuokkaisia mittausjärjestelmiä LNG-alusten, offshore-kaasuvarastojen sekä LNG-terminaalien
kaasutankkeihin. Se on myös yksi alan johtavista turvallisuustuotteiden valmistajista maissa oleville LPG-varastoille
sekä maanalaisille luolavarastoille. Liiketoiminnasta tuli osa Wärtsilää Total Automation -yritysoston myötä vuonna
2006. Henkilöstöä on yhteensä noin 50 Britanniassa, Ranskassa ja Singaporessa. Liikevaihto vuonna 2020 oli 7,5
miljoonaa euroa.
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Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Yhä jatkuva Venäjän ja Ukrainan sota on aiheuttanut erilaisia kysyntään ja tarjontaan liittyviä riskejä sekä
kasvattanut epävarmuutta. Tämä on vaikuttanut liiketoimintaan Venäjällä ja muualla maailmassa, lisännyt
inflaatiopaineita ja rajoittanut eri hyödykkeiden saatavuutta. Jo päätetyt ja mahdolliset uudet taloudelliset pakotteet
Venäjää vastaan sekä Venäjän vastapakotteet voivat vaikuttaa entisestään kaupan volyymeihin, reitteihin ja
tonnistotarpeeseen. Asiakkaat voivat myös harkita investointejaan uudelleen, energian saatavuus voi heikentyä, ja
talouskasvu saattaa jäädä odotettua heikommaksi. Geopoliittisen ympäristön epävarmuus sekä pakotteiden tai
saartojen mahdollinen käyttöönotto muodostavat riskin yhtiön asiakassuhteille ja kansainväliselle liiketoiminnalle.
Samalla geopoliittiset jännitteet vaikuttavat kyberturvallisuuteen ja päinvastoin. Datan käyttö lisääntyy merenkulussa
ja laivanrakennuksessa sekä energiamarkkinoilla nopeasti, mikä tarkoittaa, että kyberuhkat voivat aiheuttaa
liiketoiminnalle erilaisia taloudellisia, operatiivisia tai mainehaittoja. Sota Ukrainassa on osaltaan saanut
Yhdysvaltain keskuspankin Fedin ja Euroopan keskuspankin päättämään koronnostoista, joilla pyritään hillitsemään
laajenevaa rajua inflaatiota ja jotka voivat entisestään hidastaa taloutta tai kasvattaa taantuman riskiä.

Edelleen jatkuvat satamaruuhkat ja globaalien toimitusketjujen häiriöt saattavat vaikuttaa tehtaiden toimintaan ja
varaosatoimituksiin sekä lisäävät raaka-aineiden ja komponenttien hintoihin, saatavuuteen ja kuljetuskustannusten
nousuun liittyviä riskejä. Yhtiön hiljattain julkistamaan suunnitelmaan tehostaa moottorituotantoaan Euroopassa
liittyy erilaisia häiriöriskejä.

Viranomaiset, rahoittajat ja loppuasiakkaat painostavat merenkulku- ja laivanrakennusalaa yhä voimakkaammin
kohti hiilineutraaliutta. Tarkoituksenmukaisen tulevan teknologian kehitykseen ja käyttöönottoon liittyvät
epävarmuustekijät voivat vaikuttaa varustamoiden ja laivayhtiöiden halukkuuteen investoida sekä uusiin että
olemassa oleviin aluksiin. Samalla vaihtoehtoisten polttoaineiden rajallinen infrastruktuuri sekä sääntely-ympäristöön
ja uuden teknologian käyttöönottoon liittyvät epävarmuudet voivat asettaa esteitä vihreälle siirtymälle.

Ihmisten rajallinen kyky ja halu matkustaa, koronatilanteen uusi heikkeneminen sekä polttoaine- ja
rahoituskustannusten voimakas nousu aiheuttavat riskejä laivanvarustajien ja laivaoperaattoreiden liiketoiminnan
kannattavuudelle. Offshore-öljy- ja -kaasuteollisuudessa raakaöljyn pitkän aikavälin kysynnän kehitykseen liittyvä
epävarmuus ja öljyn hintavaihtelut pakottavat isot öljy-yhtiöt arvioimaan uudelleen sekä etsintäinvestointejaan että
operatiivisia kustannuksiaan. Lyhyemmällä aikavälillä korkeammat öljyn hinnat ja voimakkaampi keskittyminen
energiahuoltovarmuuteen voivat lisätä investointeja. Muutokset investointien kohdentamisessa perinteiseen
offshore-öljyn- ja kaasunetsintään ja -tuotantoon sekä uusiutuvaan energiaan voivat rajoittaa porausyksiköiden ja
tukialusten kysyntää. Öljyn hintavaihtelulla ja venäläisen rikkipitoisen polttoöljyn toimitusten mahdollisella
vähenemisellä tai keskeytymisellä voi myös olla merkittävä vaikutus vähärikkisen ja rikkipitoisen polttoaineen
väliseen hintaeroon. Pieni hintaero tai rikkipitoisen polttoaineen heikompi saatavuus tulevaisuudessa voivat
vähentää rikkipesuri-investointeja.

Kaasun hintavaihtelu ja hintojen nousu vaikuttaa energiamarkkinoilla haitallisesti kaasua käyttävän perusvoiman
tuotannon kilpailukykyyn, mikä voi johtaa hiili- ja ydinvoimaloiden käyttötuntien kasvuun. Polttoaineiden hinnan
nousulla voi olla vaikutusta projektien kannattavuuteen ja asiakkaiden päätöksiin. Vaikutusten arvioidaan kuitenkin
olevan pienempiä säätövoimantuotannossa, jossa käyntitunnit ovat tyypillisesti alhaisempia. Koronaviruspandemia,
valuuttakurssien heilahtelut ja mahdolliset rahoitusta koskevat rajoitteet todennäköisesti lykkäävät uutta
voimantuotantokapasiteettia koskevia sijoituspäätöksiä. Useat maat kamppailevat edelleen pandemian kanssa, mikä
rajoittaa niiden mahdollisuuksia toteuttaa uusia infrastruktuurihankkeita, aiheuttaa häiriöitä maailmanlaajuisissa
toimitusketjuissa ja mahdollisesti väliaikaisesti hidastaa energiamurrosta. Jo sovittuihin ja ehdotettuihin
elvytyspaketteihin, jotka tähtäävät uusiutuviin energianlähteisiin tehtävien investointien nopeuttamiseen, sisältyy
edelleen epävarmuutta rahoituksen kohdistamisen periaatteista ja toteuttamisaikatauluista. Elvytystoimenpiteiden
toteutuessa sähköjärjestelmien tasapainotusjärjestelmien tarve kuitenkin korostuu. Ilmastopolitiikan ja sääntelyn
muutokset aiheuttavat epävarmuutta markkinoilla, sillä ne voivat vaikuttaa asiakkaiden teknologiavalintoihin.
Vallitsevasta kilpailuympäristöstä johtuva hintapaine on edelleen riski. Lisäksi riskejä liittyy siihen, kuinka tehokkaasti
ja nopeasti energian varastointiliiketoimintaa ja -resursseja pystytään skaalaamaan kasvavaan kysyntään
vastaamiseksi.

Konserni on vastaajana eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät sen normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat
muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä sääntelyasioita. Konserni saa
ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on
erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja
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välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan
kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomus sisältää perusteellisemman kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.
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Osakkeet ja osakkeenomistajat
Wärtsilän osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä tammi–kesäkuussa 249 861 586 kappaletta. Vaihdettujen
osakkeiden arvo oli 2 276 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla
kaupankäyntipaikoilla, kuten CBOE DXE:ssä, Turquoisessa ja BATS:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla
kaupankäyntipaikoilla yhteensä 99 213 020 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq Helsingissä

30.6.2022
Ulkona olevien

osakkeiden määrä
Omien osakkeiden

määrä
Osakemäärä

yhteensä
Osakevaihto 1–

6/2022
WRT1V 590 023 390 1 700 000 591 723 390 249 861 586

1.1.2022-30.6.2022 Ylin Alin Keskikurssi* Päätös
Osakekurssi 13,22 6,90 9,13 7,43
*Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

30.6.2022 30.6.2021
Markkina-arvo, MEUR 4 397 7 405
Ulkomaalaisomistus, % 51,2 52,0

Liputusilmoitukset
Wärtsilä sai tietoonsa tammi–kesäkuun aikana seuraavat omistajuudessa tapahtuneet muutokset:

Tapahtumapäivä Osakkeenomistaja Kynnys Suora omistus, % Kokonaisomistus, %
22.2.2022 BlackRock, Inc. Yli 5% 4,81 5,01
23.2.2022 BlackRock, Inc. Alle 5% Alle 5% Alle 5%
8.4.2022 BlackRock, Inc. Yli 5% 4,86 5,00
11.4.2022 BlackRock, Inc. Alle 5% Alle 5% Alle 5%
28.4.2022 BlackRock, Inc. Yli 5% 4,88 5,04
2.5.2022 BlackRock, Inc. Alle 5% Alle 5% Alle 5%
4.5.2022 BlackRock, Inc. Yli 5% 4,83 5,01
21.6.2022 BlackRock, Inc. Alle 5% Alle 5% Alle 5%



Wärtsilä Oyj Abp Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022 27

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Wärtsilän 3.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan
ja palkitsemisraportin 2021 sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Karen Bomba, Karin Falk,
Johan Forssell, Morten H. Engelstoft, Tom Johnstone, Risto Murto, Mats Rahmström ja Tiina Tuomela.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2022 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Osingonjako
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa maksetaan kahdessa erässä yhteensä 0,24 euroa/osake.
Osingon ensimmäinen erä 0,12 euroa/osake maksettiin 14.3.2022 ja toinen erä 0,12 euroa/osake ehdotetaan
maksettavan 6.10.2022.

Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 200 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa
- muille hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa
transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 750 euroa kustakin hallituksen kokouksesta, joissa nämä ovat olleet läsnä.
Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Lisäksi tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan 25 000 euron ja jäsenelle 10 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta ja
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euron ja jäsenelle 5 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus voi
valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta muutoinkin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakeantivaltuutus
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 osakkeen suuruisesta osakeannista. Osakkeita voidaan
laskea liikkeelle maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle suunnatulla annilla myös muutoin
kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatusta osakeannista voidaan päättää yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi tai yrityskauppojen tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. Lisäksi valtuutusta
voidaan käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmiä enintään 10 000 000 osakkeeseen asti, mikä vastaa 1,69%
yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.
Kannustinjärjestelmiä koskeva valtuutus on kuitenkin voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä
valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.3.2021 antaman valtuutuksen.
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Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Tom Johnstonen ja
varapuheenjohtajaksi Risto Murron. Hallitus päätti perustaa tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan. Hallitus valitsi
keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Tiina Tuomela, Risto Murto, Karen Bomba

Henkilöstövaliokunta: puheenjohtaja Tom Johnstone, Johan Forssell, Karin Falk
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Wärtsilä suunnittelee tehostavansa moottorituotantoaan Euroopassa

Wärtsilä suunnittelee tuotannon alasajoa Triestessä, Italiassa ja nelitahtimoottoreidensa Euroopan tuotannon
keskittämistä Vaasaan. Triesten tuotannon päättymisen arvioidaan johtavan noin 450 työntekijän mahdolliseen
irtisanomiseen. Arvioidut vuotuiset kustannussäästöt ovat noin 35 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä ja
muutokseen liittyvien kustannusten arvioidaan olevan noin 130 miljoonaa euroa, josta vaikutus kassavirtaan on noin
75 miljoonaa euroa. Neuvottelut Wärtsilän, työntekijöiden edustajien ja Italian viranomaisten välillä käynnistyvät
Italian lainsäädännön puitteissa.

Suunnitellut muutokset eivät vaikuta Wärtsilän moottorivalikoimaan, ja palvelutaso sekä sitoumukset asiakkaita
kohtaan säilyvät ennallaan. Toimitusketju säilyy pääosin nykyisellään, italialaiset toimittajat mukaan lukien,
varmistaen toimitusketjun kilpailukyvyn.

Wärtsilän vetäytyminen Venäjän markkinoilta on saatu päätökseen

Heinäkuussa Wärtsilä sai päätökseen toimintojensa lopettamisen Venäjän markkinoilla järjestyksenmukaisella
tavalla.

Wärtsilä Digital Technologies -yksikkö Pietarissa on suljettu. Lisäksi Wärtsilä Vostok LLC on myyty sen paikalliselle
johdolle. Yritysmyyntien taloudellinen vaikutus on linjassa ensimmäisellä neljänneksellä 2022 tehtyjen varausten
kanssa. Myynneillä ei ole vaikutusta Wärtsilän toisen neljänneksen 2022 tulokseen.
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Wärtsilän puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta alla mainittuja IFRS-
standardimuutoksia. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää yrityksen johdolta harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä arvioita
ja oletuksia, jotka vaikuttavat taseen varoihin ja velkoihin sekä muihin tietoihin, kuten ehdollisten varojen ja velkojen
raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka nämä jatkuvan arvioinnin alla olevat harkintaan perustuvat
ratkaisut ja arviot pohjautuvat johdon kokemukseen menneestä sekä parhaaseen näkemykseen nykyhetken
tapahtumista ja tulevasta, lopputulemat saattavat erota arvioista.

Olennaisimpia Wärtsilän johdon harkintaan perustuvia arvioita ja oletuksia edellyttäviä eriä ovat esimerkiksi
myyntituottojen tuloutus erityisesti pitkäaikaisten hankkeiden ja sopimusten osalta, arvonalentumistestaus,
myyntisaamisten, sopimukseen perustuvien varojen sekä vaihto-omaisuuden arvostaminen, vuokrasopimusten
vuokra-aikojen määrittely, eläke-etuusvelvoitteet, takuuvarausten ja oikeudenkäynteihin liittyvien varausten
kirjaaminen sekä epävarmat veropositiot. Lisäksi myytävänä olevien omaisuuserien arvostaminen edellyttää
harkintaa.

Venäjän ja Ukrainan välisen sodan aiheuttama talouden epävarmuus sekä sotaan liitännäiset poliittiset toimet ja
pakotteet ovat johtaneet siihen, ettei Wärtsilän ole mahdollista jatkaa toimintaansa Venäjällä. Ottaen huomioon
nykyisen toimintaympäristön, Wärtsilä on alentanut asiaan liittyvien omaisuuserien kirjanpitoarvoja. Arvon
alentumisia on kirjattu Wärtsilä Voyagen liikearvoon ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin liittyen, ja ne perustuvat
johdon parhaaseen arvioon näistä aineettomista hyödykkeistä kerrytettävissä olevaan rahamäärään nykyisissä
olosuhteissa. Lisätietoa arvonalentumistestauksesta on osiossa Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet. Koska
pakotteet estävät Wärtsilää harjoittamasta liiketoimintaa sekä Venäjällä että venäläisten asiakkaiden kanssa,
kertyneiden projektikustannusten ja saatavien kirjanpitoarvoja on myös alennettu. Pakotejärjestelmän muutoksilla voi
olla merkittäviä vaikutuksia näistä kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Sodan aiheuttamaa kokonaisvaikutusta on
vaikea ennustaa. Lisätietoja osiossa Venäjän ja Ukrainan välisen sodan vaikutukset.

COVID-19 -pandemian aiheuttama epävarmuus vaikuttaa yhä Wärtsilän markkinoihin ja toimintaan. COVID-19 -
pandemian aiheuttaman tilanteen mahdollinen vaikutus jokaisen arvion merkittäviin tekijöihin on huomioitu, ja
pandemian vaikutus taloudellisessa raportoinnissa käytettyihin arvioihin perustuu johdon parhaaseen harkintaan.

Omana pääomana maksettavat osakeperusteiset maksut
Wärtsilällä on pitkäaikaisia palkitsemisjärjestelmiä, jotka voidaan suorittaa osakkeina. Nämä ehdollisesti liikkeeseen
laskettavat osakkeet lasketaan liikkeeseen, kun tietyt ennaltamääritellyt ehdot palkitsemisjärjestelmässä täyttyvät
palkitsemisjärjestelmän ehdoissa asetetun aikaikkunan puitteissa. Jos suoritus tapahtuisi raportointipäivänä, siitä
seuraisi 175 804 osakkeen liikkeeseenlasku. Näitä osakkeita pidetään potentiaalisina kantaosakkeina, joilla on
laimentava vaikutus EPS:iin.

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana 590 023 390
Laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden
aikana 175 804

Laimennetun EPS:in laskennassa käytettävä ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo kauden aikana 590 199 194
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Uudet ja muutetut IFRS-standardit
Konserni otti vuonna 2022 käyttöön seuraavat IASB:n julkaisemat muutetut standardit.

Muutokset standardiin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (sovellettava 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla) päivittävät viittauksia vuoden 2018 käsitteelliseen viitekehykseen sekä lisäävät poikkeuksen IAS 37:n ja
IFRIC 21:n mukaisesti taseeseen merkittäviin velkoihin ja ehdollisiin velkoihin. Lisäksi muutoksilla selvennetään
miksei ehdollisia varoja saa kirjata hankinta-ajankohtana. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Muutokset standardiin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (sovellettava 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla) päivittävät viittauksia vuoden 2018 käsitteelliseen viitekehykseen sekä lisäävät poikkeuksen IAS 37:n ja
IFRIC 21:n mukaisesti taseeseen merkittäviin velkoihin ja ehdollisiin velkoihin. Lisäksi muutoksilla selvennetään
miksei ehdollisia varoja saa kirjata hankinta-ajankohtana. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Muutokset standardiin IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat (sovellettava 1.1.2022 tai sen jälkeen
alkavilla tilikausilla) täsmentävät niitä kuluja, jotka yhteisön pitää huomioida arvioidessaan sopimuksen
tappiollisuutta. Muutosten on tarkoitus tuoda selkeyttä ja apua standardin yhdenmukaiseen soveltamiseen, ja niissä
käytetään välittömien kulujen lähestymistapaa. Tavaroiden tai palvelujen toimittamisesta tehtyyn sopimukseen
välittömästi liittyvät kulut sisältävät sekä lisämenoja että kohdennettuja sopimustoimintaan välittömästi liittyviä kuluja.
Sopimustoimintaan välittömästi liittyvien kulujen määrittely edellyttää harkintaa. Muutoksilla ei ole merkittävää
vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Konserni ottaa vuonna 2023 tai myöhemmin käyttöön seuraavat IASB:n julkaisemat uudet ja muutetut standardit.

Muutoksilla* standardiin IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
selvennetään velkojen luokittelua joko lyhytaikaisiksi tai pitkäaikaisiksi tilikauden lopussa olevien oikeuksien
mukaan. Yhtiön odotuksilla tai tilinpäätöspäivän jälkeisillä tapahtumilla ei ole vaikutusta luokitteluun. Muutoksilla ei
tule olemaan vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Muutoksia on tulossa standardiin IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen ja Practice Statement 2:een (sovellettava
1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset IAS 1:een edellyttävät yhteisön esittävän olennaiset
laatimisperiaatteet merkittävien laatimisperiaatteiden sijaan. Muutokset IFRS Practice Statement 2:een sen sijaan
antavat ohjeistusta esitettävien laatimisperiaatteiden olennaisuuden arviointiin. Muutoksilla ei odoteta olevan
merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Muutokset standardiin IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet
(sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) selventävät sekä kirjanpidollisten arvioiden että niiden
muutosten määritelmiä. Kirjanpidolliset arviot ovat tilinpäätöksessä esitettyjä rahamääräisiä eriä, joiden
arvostamiseen liittyy epävarmuutta. Lisäksi muutokset selventävät sitä, miten kirjanpidollisten arvioiden muutokset
eroavat laatimisperiaatteiden muutoksista ja virheiden korjauksista. Muutoksilla ei tule olemaan vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.

Muutokset* standardiin IAS 12 Tuloverot (sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) edellyttävät
yhtiöiden kirjaavan vuokrien ja käytöstä poistamisesta johtuvien velvoitteiden alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä
myös laskennallisia veroja, jos ne aiheuttavat yhtä suuret veronalaiset ja verotuksessa vähennyskelpoiset
väliaikaiset erot. Muutoksilla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IFRS 17 Vakuutussopimukset (sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) koskee kaikentyyppisiä
vakuutussopimuksia (ensivakuutukset ja jälleenvakuutus) riippumatta vakuutuksenantajan tyypistä sekä tiettyjä
takuita ja rahoitusinstrumentteja, joissa on harkinnanvaraisia osallistumisominaisuuksia. Yleisenä tavoitteena on
yhdenmukaistaa vakuutussopimusten kirjanpitokäsittelyä. Muutoksilla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.

* Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 30.6.2022.

Tätä puolivuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
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Lyhennetty tuloslaskelma

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 2021

Liikevaihto 1 407 1 131 2 639 2 078 4 778

Liiketoiminnan muut tuotot 14 11 26 23 85

Kulut -1 313 -1 043 -2 581 -1 925 -4 388

Tuotot nettopositioiden suojista 0 0 -2 -2

Poistot ja arvonalentumiset -34 -42 -156 -81 -162

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0 1 1 2 3

Liiketulos 75 58 -72 94 314

Rahoitustuotot ja -kulut -2 -5 -3 -6 -18

Tulos ennen veroja 72 53 -74 88 296

Tuloverot -20 -18 -16 -29 -103

Raportointikauden tulos 52 35 -90 59 193

Jakautuminen:

emoyhtiön osakkeenomistajat 51 37 -92 61 194

määräysvallattomat omistajat 1 -2 2 -2

52 35 -90 59 193

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:

Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa 0,09 0,06 -0,16 0,10 0,33

Tulos/osake (EPS), laimennettu, euroa 0,09 0,06 -0,16 0,10 0,33



Wärtsilä Oyj Abp Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022 33

Laaja tuloslaskelma

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 2021

Raportointikauden tulos 52 35 -90 59 193

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 24 24 -1 10

Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -5 -5 -2

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 19 19 -1 9

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus -1 -2 10 41 72

määräysvallattomien omistajien osuus -1

Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta 1 1 3

Rahavirran suojaukset -24 -4 -11 3 -9

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 4 1 1 -1

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -20 -5 2 45 65

Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1 -5 21 44 73

Raportointikauden laaja tulos yhteensä 51 30 -69 103 267

Laajan tuloksen jakautuminen:

emoyhtiön osakkeenomistajat 51 32 -69 105 268

määräysvallattomat omistajat -2 -2 -1

51 30 -69 103 267
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Lyhennetty tase

MEUR 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 710 1 751 1 776
Aineelliset hyödykkeet 326 291 312

Käyttöoikeusomaisuuserät 240 175 192
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 28 26 27
Muut sijoitukset 18 18 18
Laskennalliset verosaamiset 184 206 167

Muut saamiset 49 46 48
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 555 2 512 2 539

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 215 1 257 1 185
Muut saamiset 2 086 1 471 1 833
Rahavarat 506 912 964
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 807 3 640 3 982

Myytävänä olevat omaisuuserät 2 11 2

Varat yhteensä 6 365 6 163 6 523

Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 769 1 813 1 979

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 105 2 149 2 315
Määräysvallattomien omistajien osuus 9 8 8
Oma pääoma yhteensä 2 114 2 157 2 323

Pitkäaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat 204 140 157
Muut korolliset velat 528 806 694
Laskennalliset verovelat 59 76 65

Muut velat 200 221 236
Pitkäaikaiset velat yhteensä 991 1 242 1 153

Lyhytaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat 42 40 39
Muut korolliset velat 170 181 82
Muut velat 3 048 2 538 2 925
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 259 2 759 3 047

Velat yhteensä 4 251 4 002 4 199

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0 5

Oma pääoma ja velat yhteensä 6 365 6 163 6 523
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Lyhennetty rahavirtalaskelma

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 2021

Liiketoiminnan rahavirta:

Raportointikauden tulos 52 35 -90 59 193

Oikaisut:

poistot ja arvonalentumiset 34 42 156 81 162

rahoitustuotot ja -kulut 2 5 3 6 18
aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut
oikaisut 18 2 19 2

osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0 -1 -1 -2 -3

tuloverot 20 18 16 29 103

muut oikaisut, joilla ei ole rahavirtavaikutusta -20 1 77 3 6

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 106 102 180 179 478

Käyttöpääoman muutos -162 173 -331 200 363

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -56 275 -151 378 841

Rahoituserät ja verot -35 -31 -62 -66 -111

Liiketoiminnan rahavirta -90 245 -213 312 731

Investointien rahavirta:

Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -4 -4 -1

Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -35 -32 -69 -61 -137

Tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeiden ja muiden sijoitusten myynnit -4 12 -4 12 10

Investointien rahavirta -44 -21 -77 -50 -128

Rahoituksen rahavirta:

Omien osakkeiden takaisinosto 0 -18 0 -18 -18

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -56 -165 -106 -203 -433

Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset -1 -3 -2 -4 -8

Maksetut osingot -14 -9 -73 -60 -121

Rahoituksen rahavirta -70 -195 -180 -286 -580

Rahavarojen muutos, lisäys (+)/vähennys (-) -204 29 -471 -23 22

Rahavarat raportointikauden alussa* 700 886 964 932 932

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 10 -3 13 3 10

Rahavarat raportointikauden lopussa* 506 912 506 912 964

* Rahavarat sisältävät myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat.
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Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

yhteensä

MEUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
rahasto

Etuuspoh-
jaisen net-

tovelan uu-
delleen-

määrittä-
misestä
johtuvat

erät

Kertyneet
voitto-

varat

Oma pääoma 1.1.2022 336 61 -122 -18 -36 2 094 8 2 323
Raportointikauden laaja
tulos yhteensä 11 -9 19 -92 2 -69
Liiketoimet emoyhtiön
osakkeenomistajien ja
määräysvallattomien
omistajien kanssa

Maksetut osingot -142 -1 -143
Osakeperusteiset
maksut 3 3

Oma pääoma 30.6.2022 336 61 -111 -27 -17 1 863 9 2 114

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

yhteensä

MEUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
rahasto

Etuuspoh-
jaisen net-

tovelan uu-
delleen-

määrittä-
misestä
johtuvat

erät

Kertyneet
voitto-

varat

Oma pääoma 1.1.2021 336 61 -197 -9 -45 2 030 11 2 188
Raportointikauden laaja
tulos yhteensä 43 2 -1 61 -2 103
Liiketoimet emoyhtiön
osakkeenomistajien ja
määräysvallattomien
omistajien kanssa

Maksetut osingot -118 -1 -119
Omien osakkeiden
takaisinosto -18 -18
Osakeperusteiset
maksut 3 3

Oma pääoma 30.6.2021 336 61 -154 -7 -45 1 958 8 2 157
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Segmentti-informaatio
Wärtsilän raportoitavat segmentit ovat Wärtsilä Marine Power, Wärtsilä Marine Systems, Wärtsilä Voyage ja Wärtsilä
Energy. Lisäksi Wärtsilä Portfolio Business raportoidaan muina liiketoimintoina.

Portfolio Business sisälsi säiliönohjausjärjestelmät-liiketoimintayksikön, kunnes se myytiin 14.1.2022.

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 2021

Liikevaihto

Marine Power 503 466 958 892 1 863

Marine Systems 185 150 348 292 654

Voyage 58 68 118 127 279

Energy 633 416 1 168 703 1 861

Portfolio Business 28 31 46 64 121

Yhteensä 1 407 1 131 2 639 2 078 4 778

Poistot ja arvonalentumiset

Marine Power -19 -18 -38 -37 -73

Marine Systems -4 -5 -9 -10 -20

Voyage -1 -6 -91 -11 -23

Energy -8 -7 -16 -14 -31

Portfolio Business -1 -6 -2 -9 -14

Yhteensä -34 -42 -156 -81 -162

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista

Marine Power 0 1 1 1 3

Yhteensä 0 1 1 2 3

Liiketulos

Marine Power 46 37 12 77 180

Marine Systems 11 12 16 19 47

Voyage -24 -11 -158 -25 -39

Energy 41 24 61 28 134

Portfolio Business 0 -4 -3 -5 -9

Yhteensä 75 58 -72 94 314

Liiketulos prosentteina liikevaihdosta (%)

Marine Power 9,2 8,0 1,2 8,6 9,7

Marine Systems 6,0 8,0 4,7 6,7 7,2

Voyage -40,8 -16,7 -133,6 -20,0 -14,1

Energy 6,4 5,8 5,2 4,1 7,2

Portfolio Business 1,4 -13,0 -5,7 -8,0 -7,5

Yhteensä 5,3 5,1 -2,7 4,5 6,6
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Vertailukelpoinen liiketulos

Marine Power 45 44 89 83 195

Marine Systems 11 13 23 21 52

Voyage -12 -11 -26 -24 -28

Energy 41 24 65 29 136

Portfolio Business 0 1 -1 3 2

Yhteensä 85 71 151 112 357

Vertailukelpoinen liiketulos prosentteina liikevaihdosta (%)

Marine Power 8,9 9,4 9,3 9,4 10,5

Marine Systems 6,0 8,6 6,7 7,1 7,9

Voyage -19,8 -16,3 -22,0 -18,6 -9,9

Energy 6,4 5,9 5,5 4,1 7,3

Portfolio Business 0,5 4,1 -1,5 4,1 1,6

Yhteensä 6,1 6,3 5,7 5,4 7,5

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 2021

Eurooppa 432 436 855 753 1 591

Aasia 382 331 693 644 1 464

Amerikka 461 265 837 494 1 286

Muut 132 100 253 187 437

Yhteensä 1 407 1 131 2 639 2 078 4 778

Palveluiden liikevaihto

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 2021

Liikevaihto

Marine Power, palvelut* 345 298 659 573 1 201

Marine Systems, palvelut* 49 52 108 90 204

Voyage, palvelut 24 24 48 43 105

Energy, palvelut 259 198 480 389 891

Portfolio Business, palvelut 19 17 33 33 67

Yhteensä 696 588 1 327 1 128 2 467

* Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan muutosta liikevaihdon luokittelussa laitteiden ja palveluiden välillä.
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Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 2021

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 91 79 163 128 388

Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -5 -8 -12 -16 -31

Vertailukelpoinen liiketulos 85 71 151 112 357

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:

Henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut -6 0 -6 -14

Arvonalentumiset ja alaskirjaukset 9 -4 -171 -6 -10

Voitot ja tappiot yritysmyynneistä -18 -2 -20 -2 -1

Muut kulut -2 -2 -32 -4 -18

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -10 -14 -222 -18 -43

Liiketulos 75 58 -72 94 314

Venäjän ja Ukrainan välisen sodan vaikutukset
Venäjän hyökättyä Ukrainaan Wärtsilä keskeytti kaikki toimitukset, myynnin, tilaukset ja tarjoukset Venjälle. Wärtsilä
noudattaa kaikkia liiketoimintaansa koskevia pakotteita. Nykytilanteessa Wärtsilän ei ole mahdollista jatkaa
toimintaansa Venäjällä, minkä vuoksi kaikki toiminta Venäjällä järjestellään ja lopetetaan paikalliset määräykset
huomioiden.

Näiden toimien seurauksena Wärtsilä on alentanut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kirjanpitoarvoja noin 200
miljoonan euron edestä. Voyage-liiketoiminnan liikearvoon ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin liittyy noin 75
miljoonan euron arvon alentumiset, Venäjällä sijaitseviin omaisuuseriin liittyy noin 50 miljoonan euron
kirjanpitoarvojen alentamiset sekä sanktioiden kohteena oleviin projekteihin ja saataviin liittyy noin 75 miljoonan
euron kirjanpitoarvojen alentamiset. Kirjanpitoarvojen alentamiset on kirjattu tuloslaskelmalla kuluihin sekä poistoihin
ja arvonalentumisiin. Vertailukelpoiseen liiketulokseen kirjanpitoarvojen alentamisella ei ole vaikutusta, koska niitä
käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

Kesäkuussa Wärtsilä myi Transas Newbuilding Limitedin ja Transas Navigator Ltd.:n. Yritysmyyntien taloudellinen
vaikutus oli huomioitu jo ensimmäisen vuosineljänneksen kirjanpitoarvojen alentamisessa. Vetäytyminen Venäjän
markkinoilta odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Yrityshankinnat
Kesäkuussa Wärtsilä hankki 100% Altyn Consulting Inc.:istä (PortLink), joka on kanadalainen satamaratkaisuja
toimittava yhtiö. Yrityshankinnan avulla Wärtsilä Voyage nopeuttaa kokonaisvaltaisen yhdistetyn ekosysteemin
luomista merenkulussa, jossa älykkäillä satamalogistiikkaratkaisuilla on tärkeä rooli.

Kauppahinta on noin 8 miljoonaa euroa ja kaupasta syntynyt liikearvo noin 7 miljoonaa euroa.
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Yritysmyynnit
28.6. Wärtsilä myi Transas Newbuilding Limitedin ja Transas Navigator Ltd.:n paikalliselle johdolleen. Yritysmyyntien
vaikutus raportointikauden tulokseen on noin -22 miljoonaa euroa, joka kirjattiin tuloslaskelmaan vuoden 2022
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana osana Venäjän ja Ukrainan välisen sodan vaikutuksia. Kummatkin yhtiöt
kuuluivat Voyageiin.

14.1. Wärtsilä myi säiliönohjausjärjestelmät-liiketoimintayksikön tanskalaiselle Svanehøj’lle, joka suunnittelee ja
valmistaa kaasualan erikoispumppuja. Yritysmyynnistä ilmoitettiin syyskuussa 2021.

Säiliönohjausjärjestelmät suunnittelee, valmistaa ja myy korkealuokkaisia mittausjärjestelmiä LNG-alusten, offshore-
kaasuvarastojen sekä LNGterminaalien kaasutankkeihin. Säiliönohjausjärjestelmät on myös yksi alan johtavista
turvallisuustuotteiden valmistajista maissa oleville LPG-varastoille sekä maanalaisille luolavarastoille.

Myynnin vaikutus raportointikauden tulokseen ei ole merkittävä. Säiliönohjausjärjestelmät-liiketoimintayksikkö kuului
Portfolio Businessiin.

Myytävänä olevat omaisuuserät
Wärtsilä on luokitellut Delivery Centre Santanderin myytävänä oleviksi omaisuuseriksi vuoden 2021 toisesta
vuosineljänneksestä alkaen. Delivery Centre Santanderin myynti Javier Cavada Corporación Cantabrialle julkaistiin
toukokuussa 2021. Myynti odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä. Delivery
Centre Santander kuuluu Marine Poweriin.

Myytävänä olevat omaisuuserät on arvostettu kirjanpitoarvoon tai käypään arvoon, kumpi näistä on alempi.

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

Liikevaihto tulotyypeittäin ja suoritevelvoitteiden täyttämisen ajankohta

MEUR 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 2021
Yhtenä ajankohtana

Tuotteet 326 265 654 541 1 165

Tuotteet ja palvelut 160 130 286 243 535

Projektit 302 343 501 599 1 332

Yhteensä 789 738 1 441 1 383 3 032

Ajan kuluessa

Projektit 470 264 908 463 1 252

Pitkäaikaiset sopimukset 148 130 289 232 494

Yhteensä 618 393 1 197 695 1 746

Yhteensä 1 407 1 131 2 639 2 078 4 778

Tuotemyynnit koostuvat varaosien ja standardilaitteistojen myynneistä, joista tuotot kirjataan sillä hetkellä, kun
tuotteiden hallinta luovutetaan asiakkaalle, yleensä tavaroiden toimittamisen yhteydessä.
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Tuotteet ja palvelut -tyyppiset tulot liittyvät lyhytaikaisiin palvelusuorituksiin, joihin sisältyy palvelun ja laitteiden
yhdistelmän toimittaminen. Tuotto kirjataan sillä hetkellä, kun palvelu suoritetaan.

Projekteja on sekä lyhyt- että pitkäaikaisia. Sopimusehdoista ja sopimuksen kestosta riippuen tuloutus tapahtuu
joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana. Laajamittaisissa, insinööritekniikkaa vaativissa järjestelmä- tai
laitetoimituksissa, kuten voimaloissa ja kaasuratkaisujen toimitussopimuksissa, tuloutus tapahtuu ajan kuluessa.
Räätälöidyt laitetoimitusprojektit tuloutetaan yhtenä ajankohtana kun määräysvalta siirtyy asiakkaalle, yleensä
toimituksen yhteydessä. Palvelutoimintaan liittyvistä projekteista, kuten modernisointi- ja parannusprojekteista,
myyntituotot kirjataan ajan kuluessa.

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

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

MEUR 1–6/2022 1–6/2021 2021

Aineettomat hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 1 776 1 716 1 716

Valuuttakurssimuutokset -1 31 54

Yrityshankinnat ja -myynnit 8 -1

Lisäykset 34 28 62

Poistot ja arvonalentumiset -106 -26 -53

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 0 3 -4

Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 710 1 751 1 776

Aineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 312 282 282

Valuuttakurssimuutokset 3 2 4

Lisäykset 36 35 82

Poistot ja arvonalentumiset -24 -25 -51

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -1 -3 -5

Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 326 291 312

Ylimääräinen arvonalentumistestaus rahavirtaa tuottavalle yksikölle Voyage

Venäjän ja Ukrainan välisen sodan aiheuttama epävarmuus nykyiseen toimintaympäristöön on johtanut siihen, että
Wärtsilä on tehnyt ylimääräisen arvonalentumistestauksen rahavirtaa tuottavalle yksikölle (RTY) Voyage vuoden
2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. RTY:stä kerrytettävissä oleva rahamäärä perustui neljän vuoden
ennakoituihin rahavirtoihin. Neljän vuoden ennustejakson jälkeen saatavat rahavirrat laskettiin käyttäen
loppuarvomenetelmää. Poikkeuksellisen vaihtelevista olosuhteista johtuen laskelmissa käytettiin eri skenaarioiden
painotettua keskiarvoa. Ylimääräisen arvonalentumistestauksen seurauksena tuloslaskelmaan on kirjattu 73
miljoonan euron arvonalentumistappio liittyen liikearvoon ja muihin aineettomiiin hyödykkeisiin.
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Vuokrasopimukset

MEUR 1–6/2022 1–6/2021 2021

Maa-alueet ja rakennukset, käyttöoikeusomaisuuserät

Kirjanpitoarvo 1.1. 181 151 151

Valuuttakurssimuutokset 1 1 3

Yrityshankinnat ja -myynnit -2 -1 -1

Lisäykset 71 35 75

Poistot ja arvonalentumiset -21 -20 -41

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -1 -2 -6

Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 229 164 181

Koneet ja kalusto, käyttöoikeusomaisuuserät

Kirjanpitoarvo 1.1. 11 11 11

Lisäykset 3 4 7

Poistot ja arvonalentumiset -3 -3 -6

Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 10 11 11

Vuokrasopimusvelat

Kirjanpitoarvo 1.1. 197 166 166

Valuuttakurssimuutokset 1 2 3

Yrityshankinnat ja -myynnit -2 -1

Lisäykset 74 39 82

Maksut -23 -23 -47

Muut oikaisut -1 -2 -8

Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 246 180 197

Tuloslaskelmaan kirjatut määrät

Poistot ja arvonalentumiset -24 -23 -47

Korkokulut -2 -2 -4

Kulut - lyhytaikaiset vuokrasopimukset -14 -14 -28

Kulut - arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset -3 -3 -5

Muuttuvat vuokrakulut -3 -3 -5

Bruttoinvestoinnit

MEUR 1–6/2022 1–6/2021 2021

Osakkeet ja yrityshankinnat 4 1

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 70 63 142

Yhteensä 75 63 143
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Korolliset nettovelat

MEUR 1–6/2022 1–6/2021 2021

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 204 140 157

Muut pitkäaikaiset korolliset velat 528 806 694

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 42 40 39

Muut lyhytaikaiset korolliset velat 170 181 82

Korolliset velat yhteensä 944 1 167 973

Korolliset saamiset -6 -2 -5

Rahavarat -506 -912 -964

Korolliset saamiset yhteensä -512 -914 -969

Korolliset nettovelat yhteensä 432 253 4

Tunnuslukuja

1–6/2022 1–6/2021 2021

Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa -0,16 0,10 0,33

Tulos/osake (EPS), laimennettu, euroa -0,16 0,10 0,33

Oma pääoma/osake, euroa 3,57 3,64 3,92

Omavaraisuusaste, % 35,8 37,8 38,6

Nettovelkaantumisaste 0,21 0,12 0,00

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 5,3 7,1 9,7

Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,1 6,6 8,6

Tunnusluvut sisältävät myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät varat ja velat.

Henkilöstö

1–6/2022 1–6/2021 2021

Keskimäärin 17 419 17 626 17 461

Raportointikauden lopussa 17 547 17 386 17 305
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Vastuusitoumukset

MEUR 1–6/2022 1–6/2021 2021

Kiinteistökiinnitykset 10 10 10

Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet 13 13 7

Yhteensä 23 23 17

Takaukset ja vastuusitoumukset

samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 1 018 1 006 1 065

Vuokrasopimusvelkojen nimellisarvot

Velat vuokrasopimuksista, joissa kohdeomaisuuserän arvo on vähäinen 11 8 11

Velat lyhytaikaisista vuokrasopimuksista 3 2 4

Vielä alkamattomat vuokrasopimukset, joihin Wärtsilä on sitoutunut 0 154 120

Jäännösarvotakuu 90 30

Yhteensä 1 122 1 170 1 231

Johdannaisten nimellisarvo

MEUR Kokonaismäärä josta suljettu

Valuuttatermiinit 2 1

Yhteensä 2 1

Lisäksi konsernilla oli kuparifutuureja 1 168 tonnia.

Käyvät arvot
Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa:

MEUR

Tase-erien
kirjanpito-

arvot Käypä arvo
Rahoitusvarat

Muut sijoitukset (taso 3) 18 18
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 5 5
Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 2 2

Johdannaiset (taso 2) 19 19

Rahoitusvelat

Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 732 730
Johdannaiset (taso 2) 67 67
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Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
Wärtsilä suunnittelee tehostavansa moottorituotantoaan Euroopassa

Wärtsilä suunnittelee tuotannon alasajoa Triestessä, Italiassa ja nelitahtimoottoreidensa Euroopan tuotannon
keskittämistä Vaasaan. Triesten tuotannon päättymisen arvioidaan johtavan noin 450 työntekijän mahdolliseen
irtisanomiseen. Arvioidut vuotuiset kustannussäästöt ovat noin 35 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä ja
muutokseen liittyvien kustannusten arvioidaan olevan noin 130 miljoonaa euroa, josta vaikutus kassavirtaan on noin
75 miljoonaa euroa. Neuvottelut Wärtsilän, työntekijöiden edustajien ja Italian viranomaisten välillä käynnistyvät
Italian lainsäädännön puitteissa.

Suunnitellut muutokset eivät vaikuta Wärtsilän moottorivalikoimaan, ja palvelutaso sekä sitoumukset asiakkaita
kohtaan säilyvät ennallaan. Toimitusketju säilyy pääosin nykyisellään, italialaiset toimittajat mukaan lukien,
varmistaen toimitusketjun kilpailukyvyn.

Wärtsilän vetäytyminen Venäjän markkinoilta on saatu päätökseen

Heinäkuussa Wärtsilä sai päätökseen toimintojensa lopettamisen Venäjän markkinoilla järjestyksenmukaisella
tavalla.

Wärtsilä Digital Technologies -yksikkö Pietarissa on suljettu. Lisäksi Wärtsilä Vostok LLC on myyty sen paikalliselle
johdolle. Yritysmyyntien taloudellinen vaikutus on linjassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2022 tehtyjen
varausten kanssa. Myynneillä ole vaikutusta Wärtsilän toisen vuosineljänneksen 2022 tulokseen.

Kvartaalitunnuslukuja

MEUR
4–6/
2022

1–3/
2022

10–12/
2021

7–9/
2021

4–6/
2021

1–3/
2021

10–12/
2020

7–9/
2020

4–6/
2020

Tilauskertymä

Marine Power 559 599 659 443 463 446 440 410 391

Marine Systems 140 198 308 191 183 153 133 174 119

Voyage 65 66 93 53 60 86 55 44 56

Energy 654 507 1 031 486 433 493 469 319 390

Portfolio Business 22 10 59 14 14 66 21 34 55

Yhteensä 1 440 1 380 2 150 1 186 1 154 1 244 1 118 981 1 011

Tilauskanta raportointikauden lopussa

Marine Power 2 003 2 151 1 994 1 930 1 860 1 882 1 839 1 908 1 913

Marine Systems 1 013 1 089 1 042 944 912 887 857 872 902

Voyage 284 293 288 280 295 305 275 289 305

Energy 2 506 2 442 2 393 2 056 2 035 2 029 1 830 1 865 1 939

Portfolio Business 131 132 142 115 135 297 257 331 341

Yhteensä 5 936 6 107 5 859 5 325 5 238 5 399 5 057 5 265 5 401

Liikevaihto

Marine Power 503 455 589 382 466 426 489 382 420

Marine Systems 185 163 221 142 150 142 167 169 238
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Voyage 58 60 84 68 68 59 68 54 56

Energy 633 535 670 487 416 288 465 347 457

Portfolio Business 28 18 32 25 31 33 30 43 48

Yhteensä 1 407 1 231 1 597 1 103 1 131 946 1 220 995 1 220

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0 1 1 1 1 1

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 91 72 165 95 79 49 111 69 63

prosentteina liikevaihdosta 6,4 5,9 10,4 8,6 7,0 5,1 9,1 7,0 5,2

Poistot ja arvonalentumiset -34 -122 -40 -41 -42 -39 -49 -47 -38

hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -5 -7 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8

Vertailukelpoinen liiketulos 85 65 158 87 71 41 103 61 55

prosentteina liikevaihdosta 6,1 5,3 9,9 7,9 6,3 4,3 8,4 6,1 4,5

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -10 -212 -14 -12 -14 -4 -13 -18 -6

Liiketulos 75 -147 144 75 58 36 90 43 49

prosentteina liikevaihdosta 5,3 -11,9 9,0 6,8 5,1 3,8 7,4 4,3 4,0

Rahoitustuotot ja -kulut -2 0 -10 -1 -5 -1 -12 -9 -13

Tulos ennen veroja 72 -147 134 74 53 35 78 34 36

Tuloverot -20 5 -49 -25 -18 -11 -23 -9 -12

Raportointikauden tulos 52 -142 85 50 35 24 55 25 23

Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa 0,09 -0,24 0,14 0,08 0,06 0,04 0,10 0,04 0,04

Tulos/osake (EPS), laimennettu, euroa 0,09 -0,24 0,14 0,08 0,06 - - - -

Bruttoinvestoinnit 40 35 45 35 34 29 38 25 27

osakkeet ja yrityshankinnat 4 1 1 1 1

Liiketoiminnan rahavirta -90 -122 370 49 245 67 274 114 252

Nettokäyttöpääoma (WCAP) raportointikauden
lopussa 168 -18 -100 107 73 243 257 431 492

Henkilöstö raportointikauden lopussa

Marine Power 8 426 8 261 8 224 8 157 8 131 8 317 8 355 8 412 8 674

Marine Systems 1 880 1 862 1 894 1 891 1 882 1 864 1 897 1 891 1 846

Voyage 1 569 1 722 1 725 1 799 1 865 1 925 1 915 1 946 1 917

Energy 5 247 5 073 4 980 4 975 4 953 4 905 4 888 4 837 4 799

Portfolio Business 425 433 482 481 555 732 737 1 097 1 098

Yhteensä 17 547 17 351 17 305 17 303 17 386 17 742 17 792 18 183 18 334
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Tunnuslukujen laskentakaavat
Liiketulos
liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot –  kulut –   poistot ja arvonalentumiset +/–  osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista

Tulos/osake (EPS), laimentamaton

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva raportointikauden tulos

ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin raportointikauden aikana

Tulos/osake (EPS), laimennettu

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva raportointikauden tulos
ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin raportointikauden aikana + laimennusvaikutteisten
potentiaalisten kantaosakkeiden lukumäärä

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Tietyt tuotot ja kulut esitetään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä kun niillä on merkittävä vaikutus konsernin tuloslaskelmaan.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät muodostuvat uudelleenjärjestelyistä johtuvista tuotoista ja kuluista, jotka tähtäävät
konsernin toiminnan kapasiteetin sopeuttamiseen. Niihin voi sisältyä myös muita tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella
syntyneitä tuottoja ja kuluja, kuten arvonalentumisia, yrityshankintaan liittyviä kustannuksia, kolmansien osapuolten
oikeudenkäynteihin liittyviä kirjattuja suorituksia tai aikaisemmin lopetettuihin liiketoimintoihin liittyviä ennakoimattomia velvoitteita.

Vertailukelpoinen liiketulos

liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoinen oikaistu EBITA

liiketulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät – hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot

Bruttoinvestoinnit

sijoitukset osakkeisiin ja yrityshankintoihin + sijoitukset aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

Korolliset nettovelat
pitkä- ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat + pitkä- ja lyhytaikaiset muut korolliset velat – korolliset saamiset – rahavarat

Oma pääoma/osake

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

ulkona olevien osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa

Omavaraisuusaste

oma pääoma x 100
oma pääoma ja velat – saadut ennakkomaksut
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Nettovelkaantumisaste

korolliset velat – rahavarat

oma pääoma

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
oma pääoma ja velat – korottomat velat – varaukset, keskimäärin raportointikauden aikana

Oman pääoman tuotto (ROE)

raportointikauden tulos x 100
oma pääoma, keskimäärin raportointikauden aikana

Tilauskertymä
Raportointikauden aikana vastaanotettujen tilausten kokonaismäärä, jotka toimitetaan joko kuluvana raportointikautena tai sen
jälkeen.

Tilauskanta
Asiakkaiden tekemien, mutta vielä toimittamattomien tilausten arvo. Palvelusopimusten osalta vain seuraavan 24 kuukauden
odotettu liikevaihto sisältyy tilauskantaan.

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

20.7.2022
Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus
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