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Liikevaihto kasvoi jälleen, kannattavuus tasaista

Keskeistä neljänneltä neljännekseltä

• Tilauskertymä kasvoi 9% 1.357 milj. euroon (1.250)
• Liikevaihto kasvoi 24% 1.533 milj. euroon (1.238)
• Tilaus-laskutussuhde 0,89 (1,01)
• Liiketulos 186 milj. euroa, eli 12,2% liikevaihdosta (145 milj. euroa ja 11,7%)
• EBITA 196 milj. euroa, eli 12,8% liikevaihdosta (149 milj. euroa ja 12,1%)
• Tulos/osake 0,62 euroa (0,45)
• Liiketoiminnan rahavirta 187 milj. euroa (-71)

Keskeistä katsauskaudelta tammi-joulukuu 2012

• Tilauskertymä kasvoi 9% 4.940 milj. euroon (4.516)
• Liikevaihto kasvoi 12% 4.725 milj. euroon (4.209)
• Tilaus-laskutussuhde 1,05 (1,07)
• Liiketulos 515 milj. euroa, eli 10,9% liikevaihdosta (469 milj. euroa ja 11,1%)
• EBITA 550 milj. euroa, eli 11,6% liikevaihdosta (485 milj. euroa ja 11,5%)
• Tilauskanta kasvoi 12% ja oli kauden lopussa 4.492 milj. euroa (4.007)
• Tulos/osake 1,72 euroa (1,44)
• Liiketoiminnan rahavirta 153 milj. euroa (232)
• Osinkoehdotus 1,00 euroa/osake

Björn Rosengren, konsernijohtaja:
”Olen tyytyväinen tulokseemme vuonna 2012, jolloin maailmantalouden olosuhteet olivat vaikeat.
Erittäin vahvan neljännen neljänneksen ansiosta Wärtsilän koko vuoden liikevaihto kasvoi 12% ja
kannattavuus oli 10,9%. Tilauskertymä kasvoi 9% ja Ship Powerin tilaukset kehittyivät vahvasti
erityisesti offshore-markkinoilla.

Vuonna 2012 teimme kaikkien aikojen suurimman yritysostomme, kun hankimme Hamworthy-yhtiön.
Yritysosto tukee kasvustrategiaamme merenkulun kaasusovelluksissa sekä offshore- ja
ympäristöratkaisujen markkinoilla. Kiinnostus merenkulun kaasusovelluksiin oli edelleen vahvaa, ja
saamamme tilaukset kertovat johtavasta asemastamme monipolttoainemarkkinoilla.
Ympäristöratkaisujen osalta markkina-aktiviteetti lisääntyi jonkun verran. Meillä on hyvä asema
kasvavilla offshore-markkinoilla ja etenkin Brasiliassa, mistä saimme useita tärkeitä tilauksia. Power
Plants sai kaksi kaikkien aikojen suurinta tilausta, ja Wärtsilä on nyt vakavasti otettava haastaja yli 500
MW:n voimalaitoksissa. Olen myös erittäin tyytyväinen siihen, että Services-liiketoiminnan liikevaihto
palasi kasvuun ja että saimme tärkeitä pitkän aikavälin huoltosopimuksia vaikeissa
markkinaolosuhteissa.

Vuotta 2013 katsottaessa taloustilanne on edelleen epävarma, mutta markkinanäkymämme ovat
tasaiset. Vahvan tilauskantamme ansiosta uskomme liikevaihtomme kasvavan ensi vuonna jonkin
verran ja kannattavuuden säilyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2012.”
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Wärtsilän näkymät vuodelle 2013
Wärtsilä odottaa vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen
kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Avainluvut

MEURMEUR 10-12/201210-12/2012 10-12/201110-12/2011 MuutosMuutos 1-12/20121-12/2012 1-12/20111-12/2011 MuutosMuutos

Tilauskertymä 11 357357 1 250 9% 44 940940 4 516 9%

Tilauskanta kauden lopussa 44 492492 4 007 12%

Liikevaihto 11 533533 1 238 24% 44 725725 4 209 12%

Liiketulos (EBITA)1 196196 149 32% 550550 485 13%

% liikevaihdosta 12,8%12,8% 12,1% 11,6%11,6% 11,5%

Liiketulos (EBIT)2 186186 145 28% 515515 469 10%

% liikevaihdosta 12,2%12,2% 11,7% 10,9%10,9% 11,1%

Tulos ennen veroja 161161 131 452452 429

Tulos/osake, euroa 0,620,62 0,45 1,721,72 1,44

Liiketoiminnan rahavirta 187187 -71 153153 232

Korolliset nettovelat kauden lopussa 567567 58

Bruttoinvestoinnit 513513 187

Nettovelkaantumisaste 0,310,31 0,040,04

1 EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 34 milj. euroa (24), ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, 35
milj. euroa (16) katsauskauden tammi-joulukuun 2012 aikana. Neljännen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 17 milj.
euroa (7) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 10 milj. euroa (4).

2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

Markkinakehitys

Power Plants

Hyvää aktiviteettia kaasuvoimalaitosten markkinoilla

Voimalaitosmarkkinoiden aktiviteetti oli hyvällä tasolla vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä ja
tarjousten määrä MW:issa laskettuna oli korkeampi kuin kolmannella neljänneksellä. Myös tehtyjen
tarjousten lukumäärä kasvoi vuoden aiempiin neljänneksiin verrattuna. Aktiviteetti keskittyy edelleen
maakaasuun pohjautuvaan tuotantoon. Kehittyvät markkinat jatkoivat talouskasvunsa tukemina
investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin, mutta talouskehityksen epävarmuus viivästyttää
edelleen yleisesti päätöksiä voimalaitosmarkkinoilla. Aktiviteetti oli vahvinta joustavan
perusvoimantuotannon segmentissä.
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Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien
voimalaitosten kokonaismarkkinat pienenivät 39% ja olivat kooltaan 28,8 GW. Tähän sisältyvät kaikki yli
viiden MW:n kokoiset voimakoneet. Wärtsilän osuus markkinoista oli 4,9% (3,3).

Ship Power

Aktiivinen vuosi offshore- ja erikoisalusmarkkinoilla

Vuoden 2012 neljännen neljänneksen aikana rekisteröitiin 199 uutta alustilausta. Vuoden 2012 aikana
rekisteröitiin yhteensä 1.090 alustilausta, mikä on 35% vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Kokonaisuudessaan vuosi 2012 oli vaikea perinteiselle kauppalaivasegmentille, joka kärsi
ylikapasiteetista. Toisaalta tilauskertymä oli monipuolinen ja keskittyi selvästi offshore- ja erikoisaluksiin.
Myös nesteytetyn kaasun (LNG) ja nestekaasun (LPG) kuljetusalusten markkinat olivat aktiivisia, ja
nesteytetyn kaasun kuljetusaluksia tilattiin 35. Vuoden 2012 aikana myös päästöjen vähentämiseen
liittyvien haasteiden ja muiden ympäristövastuuasioiden vaikutus merenkulkualaan lisääntyi.

Kiina ja Etelä-Korea olivat edelleen tärkeimmät laivanrakennusmaat, ja niiden osuudet vahvistetuista
sopimuksista vuoden 2012 aikana olivat 35% ja 34% kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa
laskettuna. Pienistä laivanrakennusmaista erityisesti Brasilia, Norja ja Yhdysvallat saivat uusia tilauksia.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus säilyi korkeana 47%:ssa (edellisen
neljänneksen lopussa 48%). Hidaskäyntisten päämoottoreiden markkinaosuus pysyi tasaisena
18%:ssa (18). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus oli 4% (5).

Services

Voimalaitos- ja offshore-markkinat tukivat vakaata kehitystä

Huoltomarkkinoiden kehitys jatkui tasaisena kaikilla alueilla vuoden 2012 aikana. Voimalaitos- ja
offshore-ala jatkoivat vahvaa kehitystään. Alueellisesti Lähi-idän ja Aasian markkinat olivat edelleen
aktiivisimmat.

Vuoden 2012 lopussa Wärtsilän laitekanta oli 181.200 MW, joka oli 1% enemmän kuin edellisenä
vuonna. Voimalaitosten laitekanta jatkoi kasvuaan vuonna 2012, kun taas merenkulun laitekanta
väheni. Tämä liittyi aluskannasta poistettuihin aluksiin, joissa oli suuria kaksitahtimoottoreita.

Tilauskertymä

Neljännen neljänneksen tilauskertymä

Wärtsilän tilauskertymä neljännellä neljänneksellä kasvoi 9% ja oli 1.357 milj. euroa (1.250). Edelliseen
neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 6% (1.275 milj. euroa vuoden 2012 kolmannella
neljänneksellä). Neljännen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 0,89 (1,01).

Power Plants -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 471 milj, euroa (464). Kehitys oli
vakaa edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja 4% korkeampi edelliseen neljännekseen
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verrattuna (453 milj. euroa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä). Neljännen neljänneksen aikana
Wärtsilä sai merkittäviä tilauksia Brasiliasta, Mauritaniasta, Mosambikista ja USA:sta. Kyky toimittaa
laaja valikoima eri kokoluokan voimalaitoksia erilaisille sovelluksille osoittaa Wärtsilän Smart Power
Generation -konseptin vahvuuden.

Ship Power -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 339 milj. euroa (324), kasvua oli
5% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä
laski 13% (391 milj. euroa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä). Neljänneksen aikana
tilausaktiviteetti oli vahvinta offshore-segmentillä. Wärtsilän suurimmat offshore-segmentin tilaukset
koskivat täydellisten mekaanisten ratkaisujen toimittamista kolmeen uuteen porausalukseen, jotka
rakennetaan brasilialaisella telakalla, ja integroidun ratkaisun toimittamista Norjassa rakennettavaan
nesteytetyllä maakaasulla toimivaan huoltoalukseen. Lisäksi Wärtsilä sai jälleen sopimuksen täydellisen
LNG-paketin toimittamisesta offshore-tukialukseen, joka tulee operoimaan Meksikonlahdella. Wärtsilä
sai myös tilaukset toimittaa integroidut voima- ja automaatiojärjestelmät kahteen uuteen venäläiseen
jäänmurtajaan sekä sopimuksen propulsiolaitteiston sekä kaasun säilytys- ja käsittelyjärjestelmästä
Kanadan ensimmäiseen kaasulla operoivaan matkustaja-alukseen. Neljännen neljänneksen aikana
Wärtsilä sai hollantilaiselta asiakkaalta tilauksen täydellisen monipolttoainepropulsiopaketin
toimittamisesta kahteen uuteen kaasutankkeriin. Offshore-segmentin osuus neljännen neljänneksen
tilauksista oli 44%, kauppalaivasegmentin osuus 28% ja erikoisalussegmentin 15%.
Matkustajalaivasegmentin osuus tilauksista oli 11% ja merivoimien 1%.

Services-liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 543 milj. euroa (459), 18% korkeampi
kuin viime vuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 27%
(428 milj. euroa vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä). Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilä
solmi KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd:n kanssa 15 vuoden varaosien toimitussopimuksen
ja 5 vuoden teknisen huoltosopimuksen koskien Jordaniaan rakennettavaa Amman Asia Electric
Powerin 573 MW:n voimalaitosta. Wärtsilä allekirjoitti myös ylläpitosopimuksen yhdysvaltalaisen South
Texas Electric Cooperativen kanssa, nelivuotisen jatkosopimuksen voimassa olevaan käyttö- ja
ylläpitosopimukseen Guyana Power & Light Inc:in kanssa sekä sopimuksen United Cement Company
of Nigeria Ltd:n kanssa käyttö- ja hallinnointisopimuksen jatkamisesta kolmella vuodella.

Katsauskauden tilauskertymä

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2012 Wärtsilän tilauskertymä oli 4.940 milj. euroa (4.516), kasvua oli
9%. Katsauskauden tilaus-laskutussuhde oli 1,05 (1,07).

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2012 Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.515 milj. euroa
(1.602). Edellisvuoteen verrattuna laskua oli 5%, kun taas kokonaismarkkinat laskivat arviolta 30-40%.
Noin 74% tilauksista MW:issa mitattuna tuli kaasumarkkinoilta. Vuoden 2012 aikana Wärtsilä sai kautta
aikojen suurimman tilauksensa, 573 MW:n kolmipolttoainevoimalaitosprojektin Jordaniaan.
Azerbaidzanista Wärtsilä sai toisen vuoden merkittävimmistä tilauksista, joka koski 384 MW:n kaasulla
toimivaa voimalaitosta. Neljännen vuosineljänneksen julkistettujen tilausten lisäksi vuonna 2012 saatiin
muita tärkeitä tilauksia Indonesiasta, Australiasta ja USA:sta.

Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli tammi-joulukuun 2012 aikana 1.453 milj. euroa
(1.000) ja kasvoi huomattavasti (45%) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Tilausaktiviteetti
offshore- ja erikoisalussegmenteillä jatkui hyvänä läpi vuoden. Ship Power -strategian mukaisesti
Wärtsilä sai useita merkittäviä tilauksia kokonaisratkaisujen toimittamisesta sisältäen laivasuunnittelun,
propulsiolaitteiston, automaation ja muut laitteistot. Wärtsilä sai myös useita tilauksia
ympäristöratkaisuista, kuten rikkipesureista sekä ensimmäiset tilaukset painolastiveden
käsittelyjärjestelmistä. Offshore-segmentillä suurimmat tilaukset saatiin yhdeksään porausalukseen ja
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kuuteen putkenasennusalukseen, jotka liittyivät brasilialaiseen offshore-ohjelmaan. Näiden lisäksi
saatiin useita huoltoaluksiin liittyviä tilauksia. Wärtsilä sai useita monipolttoainemoottoritilauksia, mikä
vahvisti yhtiön edelläkävijän asemaa kaasusovelluksissa. Monipolttoaineratkaisuja toimitetaan muun
muassa kanadalaiseen matkustajalauttaan, kahteen hollantilaiselle merenkulkualan yhtiölle
rakennettavaan kaasutankkeriin, kahteen kiinalaiseen hinausalukseen ja kuivalastialukseen, joka tulee
operoimaan Euroopan sisävesillä, Korean satamaviranomaisten tilaamaan opasalukseen sekä kolmeen
offshore-tukialukseen, jotka operoivat Meksikonlahdella. Offshore-segmentin tilaukset olivat 46%
kaikista tilauksista, kauppalaivasegmentin osuus oli 28% ja erikoisalussegmentin 12%.
Matkustajalaivasegmentin osuus kokonaisuudesta oli 6% ja merivoimien 7%. Muiden tilausten osuus
oli 1%.

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2012 Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.961 milj. euroa
(1.909). Katsauskauden aikana Wärtsilä solmi huolto- ja hallinnointisopimuksia Keniassa, Itä-Timorissa,
Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa. Wärtsilä sai myös huoltosopimuksia Princess Cruise Lines Ltd:ltä ja
Prestige Cruise Holdings Inc:ltä.

Tilauskertymä

MEURMEUR 10-12/201210-12/2012 10-12/201110-12/2011 MuutosMuutos 1-12/20121-12/2012 1-12/20111-12/2011 MuutosMuutos

Power Plants 471471 464 1% 11 515515 1 602 -5%

Ship Power 339339 324 5% 11 453453 1 000 45%

Services 543543 459 18% 11 961961 1 909 3%

Tilauskertymä yhteensä 11 357357 1250 9% 44 940940 4 516 9%

MWMW 10-12/201210-12/2012 10-12/201110-12/2011 MuutosMuutos 1-12/20121-12/2012 1-12/20111-12/2011 MuutosMuutos

Öljy 8080 720 -89% 796796 1 647 -52%

Kaasu 652652 213 206% 22 323323 1 693 37%

Uusiutuvat polttoaineet 2727

Tilauskertymä yhteensä 732732 933 -22% 33 146146 3 340 -6%

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja apumoottorien
valmistukseen keskittyvän kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n
tilauskertymä oli yhteensä 242 milj. euroa (394) katsauskaudella tammi-joulukuu 2012. Wärtsilän
omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta.

Tilauskanta
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.492 milj. euroa (4.007), kasvua oli 12%. Edelliseen
neljännekseen verrattuna Wärtsilän tilauskanta laski 5% (4.724 milj. euroa vuoden 2012 kolmannella
neljänneksellä). Katsauskauden lopussa Power Plants -tilauskanta oli 1.561 milj. euroa (1.536), 2%
korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Ship Power -tilauskanta oli 2.127 milj. euroa
(1.684), kasvua oli 26%. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli katsauskauden lopussa 804 milj. euroa
(786), kasvua oli 2%.
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Tilauskanta liiketoiminnoittain

MEURMEUR 31.12.201231.12.2012 31.12.201131.12.2011 MuutosMuutos

Power Plants 11 561561 1 536 2%

Ship Power 22 127127 1 684 26%

Services 804804 786 2%

Tilauskanta yhteensä 44 492492 4007 12%

Liikevaihto
Wärtsilän neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 24% 1.533 milj. euroon (1.238). Power Plants -
liiketoiminnan neljännen neljänneksen liikevaihto oli 568 milj. euroa (413), 38% korkeampi kuin
edellisvuoden vastaavana kautena. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli 426 milj. euroa (309),
kasvua oli 38%. Services-liiketoiminnan liikevaihto neljännellä neljänneksellä oli 531 milj. euroa (513),
kasvua oli 4%.

Wärtsilän tammi-joulukuun 2012 liikevaihto kasvoi 12% 4.725 milj. euroon (4.209). Power Plants -
liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 32%, Ship Power -liiketoiminnan osuus 28% ja
Services-liiketoiminnan osuus 40%. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 1.498 milj. euroa
(1.365), kasvua oli 10%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 27% ja oli 1.301 milj. euroa
(1.022). Services-liiketoiminnan liikevaihto oli 1.908 milj. euroa (1.816), ja se oli kaikkien aikojen
korkeimmalla tasolla. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi 5%. Kasvu liittyi laitekannan
lisääntymiseen sekä laajaan huoltotarjontaan, joka auttaa asiakkaitamme vähentämään
käyttökustannuksiaan ja parantamaan laitteidensa käytettävyyttä. Moottoreihin liittyvä huolto toi yli
kolme neljännestä Services-liiketoiminnan liikevaihdosta ja kasvu liittyi pääasiassa keskinopeiden
moottoreiden huoltoon.

Wärtsilän tammi-joulukuun 2012 liikevaihdosta noin 59% oli euromääräistä, 21% Yhdysvaltain
dollareissa ja loput jakautui usean valuutan kesken.

Liikevaihto liiketoiminnoittain

MEURMEUR 10-12/201210-12/2012 10-12/201110-12/2011 MuutosMuutos 1-12/20121-12/2012 1-12/20111-12/2011 MuutosMuutos

Power Plants 568568 413 38% 11 498498 1 365 10%

Ship Power 426426 309 38% 11 301301 1 022 27%

Services 531531 513 4% 11 908908 1 816 5%

Muu 77 4 75% 1717 6 183%

Liikevaihto yhteensä 11 533533 1238 24% 44 725725 4 209 12%

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus
Neljännen neljänneksen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 186 milj. euroa (145), 12,2%
liikevaihdosta (11,7). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 169 milj. euroa (138) eli 11,0%
liikevaihdosta (11,1). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja yritysostoihin liittyviä aineettomien
hyödykkeiden poistoja oli 196 milj. euroa (149), 12,8% liikevaihdosta (12,1). Neljännen neljänneksen
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aikana kertaluonteiset erät olivat 17 milj. euroa (7) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden
poistot 10 milj. euroa (4).

Katsauskauden tammi-joulukuun liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 515 milj. euroa (469) eli
10,9% liikevaihdosta (11,1). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 481 milj. euroa (445) eli
10,2% liikevaihdosta (10,6). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja yritysostoihin liittyviä
aineettomien hyödykkeiden poistoja oli 550 milj. euroa (485), 11,6% liikevaihdosta (11,5). Wärtsilä
kirjasi 34 milj. euroa kertaluonteisia eriä (24) katsauskauden tammi-joulukuu 2012 aikana.
Kertaluonteiset erät liittyivät rakennejärjestelyihin sekä uudelleen järjesteltyyn ja lopetettuun
liiketoimintaan liittyviin eläkevastuisiin ja yritysostoihin. Yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden
poistoja kirjattiin 35 milj. euroa (16) katsauskauden tammi-joulukuu 2012 aikana.

Rahoituserät olivat -30 milj. euroa (-16). Nettokorot olivat -18 milj. euroa (-5). Osinkotuotot olivat 2 milj.
euroa (3). Tulos ennen veroja oli 452 milj. euroa (429). Katsauskauden verot olivat 109 milj. euroa (136),
joka vastaa 24% efektiivistä verokantaa. Tilikauden tulos oli 344 milj. euroa (293). Tulos/osake oli 1,72
euroa (1,44) ja oma pääoma / osake oli 9,12 euroa (8,30). Tuotto sijoitetulle pääomalle (ROI) oli 20,1%
(20,4). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 20,0% (17,5).

Tase, rahoitus ja rahavirta
Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 187 milj. euroa (-71). Katsauskaudella
tammi-joulukuu 2012 liiketoiminnan rahavirta oli 153 milj. euroa (232). Nettokäyttöpääoma oli 509 milj.
euroa kauden lopussa (235). Nettokäyttöpääoman kasvu johtuu pääasiassa projektien ajoituksesta.
Saatujen ennakoiden määrä oli 695 milj. euroa kauden lopussa (563). Rahavarat kauden lopussa olivat
225 milj. euroa (592).

Wärtsilällä oli korollisia lainoja yhteensä 794 milj. euroa (652) joulukuun 2012 lopussa. Lyhytaikaiset
lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 249 milj. euroa. Niihin sisältyi
141 milj. euroa suomalaisia yritystodistuksia. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 567 milj. euroa
(58).

Rahoitusohjelmat joulukuun 2012 lopussa sisälsivät pitkäaikaisia lainoja 545 milj. euroa ja
nostamattomia pitkäaikaisia lainoja 554 milj. euroa. Rahoitusohjelmat sisälsivät myös suomalaisia
yritystodistusohjelmia 700 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 42,0% (41,3) ja nettovelkaantumisaste oli 0,31 (0,04). Nettovelkaantumisasteen
kasvu liittyi pääasiassa Hamworthyn yritysostoon.

Investoinnit
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 513 milj. euroa (187). Ne koostuivat 402 milj. euron (97)
yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 111 milj. euron (90) tuotannollisista, logistisista ja
informaatioteknologiainvestoinneista. Katsauskauden poistot ja alaskirjaukset olivat 139 milj. euroa
(113).

Vuoden 2012 ylläpitoinvestoinnit olivat poistoja alemmalla tasolla. Vuonna 2013 ylläpitoinvestoinnit ovat
poistojen tasolla.
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Henkilöstö
Wärtsilän henkilöstömäärä joulukuun 2012 lopussa oli 18.887 (17.913). Keskimääräinen
henkilöstömäärä tammi-joulukuussa 2012 oli 18.930 (17.708). Power Plants -liiketoiminnassa
työskenteli 932 (855) henkilöä. Ship Power -liiketoiminnassa työskenteli 2.139 (999) henkilöä, Services-
liiketoiminnassa 11.163 (11.168) ja PowerTech:in henkilöstömäärä oli 3.811 (4.091). Ship Power -
liiketoiminnan henkilöstömäärän lisäys liittyy pääasiassa Hamworthyn yritysostoon.

Wärtsilän henkilöstöstä 19% (20) työskenteli Suomessa ja 36% (35) muualla Euroopassa. Aasiassa
työskenteli 32% (33) henkilöstöstä ja muualla maailmassa 13% (12).

Strategia
Wärtsilän tavoitteena on olla koko elinkaaren kattavien voimaratkaisujen johtava toimittaja
maailmanlaajuisilla merenkulun markkinoilla ja valituilla energiamarkkinoilla ympäri maailmaa. Näemme
kasvumahdollisuuksia kaasuvoimalaitoksissa osana Smart Power Generation -konseptiamme sekä
kaasukäyttöisissä moottoreissa ja niihin liittyvissä järjestelmissä merenkulun markkinoilla.
Tavoittelemme myös kasvua ympäristöratkaisuissa, rikkipesurit ja painolastiveden käsittelyjärjestelmät
mukaan lukien. Vahvuutenamme on teknologinen johtajuus, integroitu tuote- ja huoltotarjoama, läheiset
ja pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä ylivertainen maailmanlaajuinen kattavuus. Tuotanto- ja
toimitusketjun hallintotoimintomme etsii jatkuvasti tapoja ylläpitää kustannustehokkuutta ja korkeaa
laatua. Tämä tapahtuu usein yhteistyössä johtavien teollisuuspartnerien kanssa merkittävimmillä
kasvumarkkinoilla. Vahva keskittyminen T&K-toimintoon auttaa meitä pysymään alamme teknologian ja
innovoinnin edelläkävijänä.

Aiomme hyötyä kasvumahdollisuuksista loppumarkkinoillamme ja säilyttää samalla vakaan
kannattavuuden.

Strategiset projektit, yritysostot ja yhteisyritykset
Vuoden 2012 alussa Wärtsilä saattoi loppuun Hamworthyn yritysoston. Hamworthyn yritysosto tuo
Wärtsilälle merkittäviä synergiaetuja offshore-markkinoilla, merenkulun kaasusovelluksissa sekä
ympäristöratkaisuissa. Hamworthy on jaettu kahteen eri liiketoiminta-alueeseen: pumppu- ja
kaasuratkaisut sekä ympäristöratkaisut. Integrointi Wärtsilän Ship Power -liiketoimintaan edistyy
suunnitellusti. Wärtsilän tavoitteena on kaksinkertaistaa näiden ratkaisujen myynti tulevien viiden
vuoden aikana. Yrityksen kokonaiskauppahinta oli 456 milj. euroa ja yrityskaupan kassavirta oli 389
milj. euroa, mikä johtui Hamworthyn nettokäteisvaroista kaupantekohetkellä.

Maaliskuussa 2012 Wärtsilä teki sopimuksen singaporelaisen MMI Boiler Management Pte Ltd:n
liiketoiminnan ostamisesta. MMI Boiler Management on erikoistunut laivoissa ja teollisuudessa
käytettävien höyrykattiloiden huoltoon ja kunnossapitoon. Kaupan hinta oli noin 3 milj. euroa.

Joulukuussa 2012 Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen tasaosuuksin (50/50) omistetun yhteisyrityksen
perustamisesta kiinalaisen Yuchai Marine Power Co. Ltd:n kanssa keskinopeiden moottorien
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valmistamiseksi Kiinassa, Guangdongin provinssissa, Zhuhai Cityssä. Yhteisyritys palvelee Kiinan yhä
dominoivampia laivanrakennusmarkkinoita keskittyen Wärtsilä 20-, Wärtsilä 26- ja Wärtsilä 32 -
moottoreiden kokoonpanoon ja koeajoon. Toiminnan on suunniteltu alkavan vuonna 2014.

Wärtsilä Qiyao Diesel Company -yhteisyrityksen suunnitelmissa on laajentaa tuotantokapasiteettia.
Yritys valmistaa Wärtsilä 20 -apumoottoreita. Suunniteltu yhteistyritys Wärtsilän ja Jiangsu CuiXing
Marine Offshore Engineering Co. Ltd.:n välillä on lakkautettu.

Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC -yhteisyritys, jonka omistaa 50/50 Wärtsilä ja
Transmashholding, on aloittanut modernin tehtaan rakentamisen Penzaan, Venäjälle. Uusi tehdas,
jonka odotetaan olevan valmis tuotannon aloittamiseen vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla, tarjoaa
maailmanluokan kokoonpano- ja tuotantotilat. Yhteisyritys vahvistaa Wärtsilän tuotannon jalansijaa
Venäjällä.

Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset
Vuoden 2012 aikana Wärtsilän T&K-aktiviteetti jatkui vahvana ja keskittyi teknologioiden ja tuotteiden
kehittämiseen vastaamaan kiristyvää ympäristölainsäädäntöä sekä tuotteisiin ja ratkaisuihin, jotka
varmistavat kannattavan liiketoiminnan asiakkaillemme. T&K-kulut olivat korkealla 188 milj. euron
tasolla ja vastasivat 4% liikevaihdosta.

Painolastiveden käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksynnät ovat edenneet. Kaikki AQUARIUS UV
(ultravioletti) -järjestelmiin liittyvät testit on suoritettu loppuun, ja tyyppihyväksyntä saatiin joulukuussa
2012. Ensimmäiset ultraviolettijärjestelmään pohjautuvat tilaukset on saatu ja toimitettu vuoden 2012
aikana. AQUARIUS EC (sähköklooraus) -järjestelmät saivat IMO:n perushyväksynnän 1. lokakuuta
2012 ja tyyppihyväksyntää odotetaan vuoden 2013 toisella neljänneksellä.

Wärtsilällä on tällä hetkellä markkinoiden laajin valikoima rikkipesureita ja kattavin määrä referenssejä.
Tuotevalikoimaan kuuluvat avoimeen ja suljettuun kiertoon perustuvat rikkipesurit sekä näiden
tuotteiden yhdistelmä, hybridirikkipesuri. Wärtsilä on tähän mennessä joko toimittanut tai saanut
tilauksen 47 rikkipesurista yhteensä 24 alukseen.

Viime syksynä Wärtsilä Finland Oy ilmoitti, että sen tuotekehitysstrategiaa oli tarkennettu, minkä
seurauksena polttokennoyksikkötoiminta päätettiin järjestellä uudelleen. Wärtsilän
polttokennokehityksestä vastaavat avainhenkilöt ovat perustaneet uuden yrityksen, joka keskittyy
polttokennoteknologian kehittämiseen. Wärtsilän vähemmistöosuus uudessa yhtiössä, jonka nimi on
Convion Oy, tulee olemaan 19,9%, ja yhdeksän Wärtsilän entistä työntekijää siirtyy uuteen yritykseen.

Hidaskäyntisen monipolttoainemoottorin kehitysprojekti etenee testilaboratoriossa Italiassa. Vuoden
2012 testitulokset osoittivat, että uusi teknologia noudattaa täysin tulevan IMO Tier III:n päästörajoja
ilman pakokaasunkäsittelyjärjestelmiä. Hidaskäyntinen monipolttoainemoottori testataan
kokonaisuudessaan vuoden 2013 aikana. Ensimmäinen laiva-asennus on suunniteltu vuodelle 2014.

Tuotanto
Wärtsilän Vaasan toimitusyksikön tuotantovolyymin tilapäisen alenemisen takia aloitettiin 5.11.2012
yhteistoimintaneuvottelut tilapäisistä lomautuksista. Tuotantovolyymin aleneminen johtuu alkuvuoden
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odotettua heikommasta tilauskertymästä tiettyjen Vaasassa valmistettavien tuotteiden osalta sekä
projektien ajoitusten muutoksista. Yt-neuvottelut lomautuksista ovat päättyneet ja tilapäiset
lomautukset tulevat koskemaan yhteensä yli 700 henkilöä. Lomautuksen kesto on yksilötasolla noin 40
päivää.

1.11.2012 Wärtsilä julkisti suunnitelmansa siirtää säätölapapotkureiden kokoonpano ja testaus
Norjasta Kiinaan ja vaihdelaatikkojen kokoonpano ja testaus Norjasta Italiaan. Paikallisen johdon
edustajista koostunut ryhmä ja Wärtsilä ovat päässeet sopimukseen komponenttivalmistuksen
myymisestä paikalliselle johdolle. Wärtsilä ja Olvondo Industries, vastikään perustettu yhtiö, ovat nyt
saattaneet loppuun yksityiskohtaiset neuvottelut ja allekirjoittaneet koneiden ja laitteiden
myyntisopimuksen, liiketilojen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen sekä pitkän aikavälin raamisopimuksen
toimituksista. Järjestely koskee 88 Wärtsilän työntekijää vaihde- ja potkurituotannossa Norjassa, ja
transaktioon liittyvät kustannukset on sisällytetty neljännen neljänneksen kertaluonteisiin eriin.

Muutokset organisaatiorakenteeseen
Vahvistaaksemme kilpailukykyämme ja palvellaksemme asiakkaitamme entistä tehokkaammin Wärtsilä
päätti muuttaa Ship Powerin ja Wärtsilä Industrial Operationsin (WIO) organisaatioita. Tällä muutoksella
Wärtsilä pyrkii lisäämään toiminnan joustavuutta entisestään ja varmistamaan nopean päätöksenteon.
Kaikki tuotekehitys ja tuotanto, joka liittyy muihin kuin nelitahtimoottoreihin on siirretty Ship Poweriin
WIO:sta. WIO:n uudeksi nimeksi tuli PowerTech. Uusi organisaatio astui voimaan 1.10.2012.

Kestävä kehitys
Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää
luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitys jatkaa keskittymistä
kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global
Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia
perusperiaatteita. Wärtsilän osake on sisällytetty useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin.

Muutokset ylimmässä johdossa
Wärtsilän johtokunnassa on tehty seuraavat 1.1.2012 voimaan astuneet nimitykset:

Oikeustieteen kandidaatti Kari Hietanen (48) nimitettiin tehtävään Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja
lakiasiat. Psykologian maisteri Päivi Castrén (53) nimitettiin henkilöstöjohtajaksi ja johtokunnan
jäseneksi.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Vuonna 2012 Wärtsilän osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 159.852.645 kappaletta, ja
vaihdettujen osakkeiden arvo oli 4.380 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös
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vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Chi-X:ssä, Turquoisessa ja BATS:ssä. Osakkeita
vaihdettiin vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 84.900.518 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq OMX Helsingin pörssissä

31.12.201231.12.2012
Osake- jaOsake- ja

äänimäärääänimäärä
OsakevaihtoOsakevaihto

1-12/20121-12/2012

WRT1V 197 241 130 159 852 645

1.1. - 31.12.20121.1. - 31.12.2012 YlinYlin AlinAlin KeskikurssiKeskikurssi 11 PäätösPäätös

Osakekurssi 33,11 22,30 27,31 32,72

1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

Markkina-arvoMarkkina-arvo 31.12.201231.12.2012 31.12.201131.12.2011

MEUR 6 454 4 402

UlkomaalaisomistusUlkomaalaisomistus 31.12.201231.12.2012 31.12.201131.12.2011

% 51,0 47,0

Liputusilmoitukset

Katsauskauden tammi-joulukuu 2012 aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa
tapahtuneet muutokset:

24.4.2012, Wärtsilälle ilmoitettiin Fiskars-konsernin ja Investor AB:n sopimuksesta, jolla yhtiöt
yhdistävät Wärtsilä-omistuksensa yhdessä omistamaansa yhtiöön. Fiskars Oyj Abp oli myynyt
23.4.2012 tytäryhtiönsä Avlis AB:n kautta Wärtsilän osakkeita, ja sen osuus äänimäärästä alitti 3/20
(15%). Osakekaupan jälkeen Avlis AB omisti 25.641.347 osaketta, 13% Wärtsilän osakkeista ja
äänistä. Investor AB oli ostanut tytäryhtiönsä Aktiebolaget Navigaren kautta 23.4.2012 Wärtsilän
osakkeita, ja sen osuus äänimäärästä ylitti 1/20 (5%). Osakekaupan jälkeen Aktiebolaget Navigare
omisti 12.701.821 osaketta, 6,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n
yhteinen omistus ylitti 3/20 (15%) ja oli osakekaupan jälkeen 38.343.168 osaketta, 19,44% Wärtsilän
osakkeista ja äänistä.

26.4.2012, Investor AB lisäsi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen Fiskars Oyj Abp:n ja
Investor AB:n yhteisen omistuksen osuus oli 40.317.168 osaketta tai 20,44% Wärtsilän osakkeista ja
äänistä.

29.6.2012, BlackRock, Inc. lisäsi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen BlackRock Inc. omisti
9.945.554 osaketta tai 5,04% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

13.12.2012, Investor AB:n tytäryhtiö Aktiebolaget Navigare siirsi kaikki omistamansa Wärtsilän
osakkeet Instoria Aktiebolaget:ille, yhteensä 17.306.978 osaketta, mikä vastaa 8,77% Wärtsilän
osakkeista ja äänistä. Instoria Aktiebolaget on Investor AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Fiskars Oyj
Abp:n ja Investor AB:n yhteisomistus Wärtsilässä ei muuttunut, eikä ylittänyt liputusrajaa.
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Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 8.3.2012, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2011. Yhtiökokous vahvisti osingoksi
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 20.3.2012.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA
Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul
Ehrnrooth, dipl.ins. Lars Josefsson, dipl.ekon. Mikael Lilius, dipl.ins. Gunilla Nordström, talousjohtaja
Markus Rauramo ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2012 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään 19.000.000 omaa osakketta. Hankkimisvaltuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Hallitus valtuutettiin luovuttamaan enintään 19.000.000 omaa osakketta. Luovuttamisvaltuutus on
voimassa kolme vuotta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Hallituksen järjestäytyminen

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Matti
Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi
keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Lars Josefsson

Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Matti Vuoria

Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

Hallituksen voitonjakoehdotus
Hallitus esittää, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,00 euroa osakkeelta.
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.049.791.970,15 euroa, josta tilikauden voitto on
252.563.755,88 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 12.3.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 19.3.2013. Vuosikertomus 2012, johon
sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla
www.wartsila.com ja osoitteessa www.wartsilareports.com/fi viikolla 6.
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Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa suurempien projektien
ajoitukseen.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on haastava ja huoli maailmanlaajuisesta
taloudesta luo edelleen epävarmuutta. Perinteiset kauppalaivasegmentit ovat edelleen paineen alla ja
toimialalla odotetaan, miten tilanne kaupassa kehittyy vuoden 2013 kuluessa.

Rahoitusmarkkinoiden lisääntyneet riskit voivat vaikuttaa negatiivisesti Services-liiketoiminnan
tilauskertymään. Vaikeat olosuhteet kauppalaivamarkkinoilla ovat myös mahdollinen riski.

Wärtsilän vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Markkinanäkymät
Talouden yleinen epävarmuus ja ennusteet hitaasta maailmanlaajuisesta kasvusta vaikuttavat edelleen
voimantuotannon markkinoihin. Vuonna 2013 maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien
voimantuotannon markkinoiden odotetaan olevan vuoden 2012 kaltaiset. Vuonna 2013 tilausten
odotetaan keskittyvän edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen
voimantuotannon kapasiteettiin. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisäävät pääasiassa
CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiililaitosten, sulkeminen.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoille vuonna 2013 ovat varovaiset, mutta
hieman paremmat kuin 2012. Laivatilausten näkymät ovat ylikapasiteetista johtuen edelleen haastavat
joillekin alustyypeille, kuten irtolastialuksille. Tilausten jakauman odotetaan olevan samankaltainen kuin
vuonna 2012 ja suosivan offshore- ja erikoistuneiden alusten segmenttejä. Ympäristöratkaisut ja
polttoainetehokkuutta korostava suunnittelu tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Näkymät Lähi-idän ja Aasian
alueella ovat edelleen hieman positiivisemmat, kun taas Etelä-Euroopan tilanne on yleisen
taloustilanteen vuoksi haastavampi. Näkymät voimalaitosten huoltomarkkinoilla ovat merenkulun
huoltomarkkinoita paremmat laitekannan lisääntymisen vuoksi. Offshore-alalla näkymät ovat edelleen
positiiviset, minkä johdosta merenkulun huoltomarkkinoiden näkymät ovat tasaiset.

Wärtsilän näkymät vuodelle 2013
Wärtsilä odottaa vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen
kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

WÄRTSILÄ OYJ ABP/TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 14

WÄRTSILÄ OYJ ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012



Wärtsilän tilinpäätöstiedote 2012
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen
samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on
pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä
vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, sekä muuhun tietoon, kuten ehdollisten varojen ja velkojen
raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin tuloslaskelmassa. Vaikka arviot perustuvat johdon
tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä
käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset

1.1.2012 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu
konserniraportointiin:
- Muutos IFRS 7 -standardiin Rahoitusinstrumentit: Esittämistapa

Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole merkittävää vaikutusta tähän
tilinpäätöstiedotteeseen.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.
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Konsernin tuloslaskelma

MEURMEUR 20122012 20112011

LiikevaihtoLiikevaihto 44 725725 4 209

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -30-30 39

Valmistus omaan käyttöön 1515 1

Liiketoiminnan muut tuotot 6868 47

Materiaalit ja palvelut -2-2 527527 -2 285

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1-1 096096 -956

Poistot ja arvonalentumiset -139-139 -113

Liiketoiminnan muut kulut -543-543 -506

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 99 8

LiiketulosLiiketulos 481481 445

Osinkotuotot 22 3

Korkotuotot 44 13

Muut rahoitustuotot 99 10

Korkokulut -22-22 -18

Muut rahoituskulut -24-24 -23

Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 11

Tulos ennen verojaTulos ennen veroja 452452 429

Tuloverot -109-109 -136

Tilikauden tulosTilikauden tulos 344344 293

Jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 339339 283

Määräysvallattomat omistajat 55 10

344344 293

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:

Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,721,72 1,44
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Laaja tuloslaskelma

MEURMEUR 20122012 20112011

Tilikauden tulosTilikauden tulos 344344 293

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

Muuntoerot -14-14 -4

Myytävissä olevat rahoitusvarat

arvonmuutokset 22 16

siirretty tuloslaskelmaan -1-1

Rahavirran suojaukset 1414 -23

Muut laajan tuloksen erätMuut laajan tuloksen erät 11 -12

Tilikauden laaja tulos yhteensäTilikauden laaja tulos yhteensä 345345 281

Laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 340340 270

Määräysvallattomat omistajat 55 11

345345 281

Konsernin tase, varat

MEURMEUR 31.12.201231.12.2012 31.12.201131.12.2011

Pitkäaikaiset varatPitkäaikaiset varat

Liikearvo 942942 616

Aineettomat hyödykkeet 317317 209

Aineelliset hyödykkeet 456456 463

Sijoituskiinteistöt 1414 9

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 9090 87

Myytävissä olevat rahoitusvarat 4444 39

Korolliset sijoitukset 11 1

Laskennalliset verosaamiset 104104 119

Muut saamiset 3333 33

22 002002 1 577
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Lyhytaikaiset varatLyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 11 322322 1 222

Korolliset saamiset 11 1

Myyntisaamiset 11 128128 877

Verosaamiset 2727 38

Muut saamiset 334334 294

Rahavarat 225225 592

33 036036 3 023

Varat yhteensäVarat yhteensä 55 038038 4 600

Konsernin tase, oma pääoma ja velat

MEURMEUR 31.12.201231.12.2012 31.12.201131.12.2011

Oma pääomaOma pääoma

Osakepääoma 336336 336

Ylikurssirahasto 6161 61

Muuntoerot -12-12 2

Arvonmuutosrahasto 2121 5

Kertyneet voittovarat 11 392392 1 233

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 11 799799 1 636

Määräysvallattomien omistajien osuus 2626 30

Oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä 11 824824 1 666

VelatVelat

Pitkäaikaiset velatPitkäaikaiset velat

Korolliset velat 545545 485

Laskennalliset verovelat 9898 69

Eläkevelvoitteet 6565 39

Varaukset 3838 52

Saadut ennakot 8888 120

Muut velat 33

837837 765
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Lyhytaikaiset velatLyhytaikaiset velat

Korolliset velat 249249 167

Varaukset 228228 215

Saadut ennakot 607607 443

Ostovelat 385385 348

Verovelat 4040 55

Muut velat 868868 941

22 377377 2 169

Velat yhteensäVelat yhteensä 33 214214 2 934

Oma pääoma ja velat yhteensäOma pääoma ja velat yhteensä 55 038038 4 600

Konsernin rahavirtalaskelma

MEURMEUR 20122012 20112011

Liiketoiminnan rahavirta:Liiketoiminnan rahavirta:

Tilikauden tulos 344344 293

Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset 139139 113

Rahoitustuotot ja -kulut 3030 16

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -16-16 -6

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -9-9 -8

Tuloverot 109109 136

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 596596 544

Käyttöpääoman muutos:Käyttöpääoman muutos:

Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -233-233 3

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -6-6 33

Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -37-37 -125

Käyttöpääoman muutos -276-276 -88

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja verojaLiiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 320320 456

Rahoituserät ja verot:Rahoituserät ja verot:

Korko- ja rahoitustuotot 1414 25

Korko- ja rahoituskulut -71-71 -49

Maksetut verot -110-110 -199

Rahoituserät ja verot -167-167 -224

Liiketoiminnan rahavirtaLiiketoiminnan rahavirta 153153 232
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Investointien rahavirta:Investointien rahavirta:

Yritysostot -392-392 -75

Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -7-7 -16

Sijoitukset myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -3-3

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -111-111 -90

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 1212 9

Osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysosakkeiden myynnit 2323

Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 33 3

Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset 22

Saadut osingot 22 3

Investointien rahavirtaInvestointien rahavirta -471-471 -166

Rahavirta investointien jälkeenRahavirta investointien jälkeen -318-318 66

Rahoituksen rahavirta:Rahoituksen rahavirta:

Pitkäaikaisten lainojen nostot 158158

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -92-92 -50

Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 44 2

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) 6969 79

Maksetut osingot -186-186 -279

Rahoituksen rahavirtaRahoituksen rahavirta -47-47 -247

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -365-365 -181

Rahavarat tilikauden alussa 592592 776

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -2-2 -3

Rahavarat tilikauden lopussa 225225 592
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Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-Määräys-

vallattomienvallattomien

omistajienomistajien

osuusosuus

OmaOma

pääomapääoma

yhteensäyhteensä

MEURMEUR
Osake-Osake-

pääomapääoma

Ylikurssi-Ylikurssi-

rahastorahasto

Muunto-Muunto-

eroterot

Arvon-Arvon-

muutos-muutos-

rahastorahasto

KertyneetKertyneet

voitto-voitto-

varatvarat YhteensäYhteensä

Oma pääomaOma pääoma
1.1.20111.1.2011 336 61 8 12 1 221 1 638 26 1 664

Muuntoerot -6 -6 2 -4

Myytävissä olevien
rahoitusvarojen

käyvän arvon
nettomuutos
verojen jälkeen 16 16 16

Rahavirran
suojaukset

käyvän arvon
nettomuutos
verojen jälkeen -12 -12 -12

siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä -11 -11 -11

Laajan tuloksen erätLaajan tuloksen erät -6 -7 -14 1 -12

Tilikauden tulos 283 283 10 293

Tilikauden laajaTilikauden laaja
tulos yhteensätulos yhteensä -6 -7 283 270 11 281

Maksetut osingot -271 -271 -8 -279

Oma pääomaOma pääoma
31.12.201131.12.2011 336336 6161 22 55 11 233233 11 636636 3030 11 666666
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Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-Määräys-

vallattomienvallattomien

omistajienomistajien

osuusosuus

OmaOma

pääomapääoma

yhteensäyhteensä

MEURMEUR
Osake-Osake-

pääomapääoma

Ylikurssi-Ylikurssi-

rahastorahasto

Muunto-Muunto-

eroterot

Arvon-Arvon-

muutos-muutos-

rahastorahasto

KertyneetKertyneet

voitto-voitto-

varatvarat YhteensäYhteensä

Oma pääomaOma pääoma
1.1.20121.1.2012 336336 6161 22 55 11 233233 11 636636 3030 11 666666

Muuntoerot -14 -14 -14

Muut muutokset -1 -1 -1

Myytävissä olevien
rahoitusvarojen

käyvän arvon
nettomuutos
verojen jälkeen 3 3 3

siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä -1 -1 -1

Rahavirran
suojaukset

käyvän arvon
nettomuutos
verojen jälkeen 7 7 7

siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä 7 7 7

Laajan tuloksen erätLaajan tuloksen erät -14 16 -1 1 1

Tilikauden tulos 339 339 5 344

Tilikauden laajaTilikauden laaja
tulos yhteensätulos yhteensä -14 16 337 340 5 345

Maksetut osingot -178 -178 -9 -186

Oma pääomaOma pääoma
31.12.201231.12.2012 336336 6161 -12-12 2121 11 392392 11 799799 2626 11 824824

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

MEURMEUR 20122012 20112011

Eurooppa 11 202202 1 249

Aasia 22 009009 1 594

Amerikka 994994 845

Muut 520520 520

YhteensäYhteensä 44 725725 4 209
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Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

MEURMEUR 20122012 20112011

Aineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 826826 780

Valuuttakurssimuutokset 2424 5

Yritysostot 426426 64

Lisäykset 4141 21

Poistot ja arvonalentumiset -61-61 -44

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 55 -1

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussaKirjanpitoarvo tilikauden lopussa 11 259259 826

Aineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 472472 466

Valuuttakurssimuutokset 11 4

Yritysostot 1919 15

Lisäykset 7070 69

Poistot ja arvonalentumiset -78-78 -69

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -14-14 -10

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussaKirjanpitoarvo tilikauden lopussa 470470 472

Bruttoinvestoinnit

MEURMEUR 20122012 20112011

Osakkeet ja yritysostot 402402 97

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 111111 90

YhteensäYhteensä 513513 187

Yrityshankinnat vuonna 2012

Hamworthy plcHamworthy plc

31.1.2012 Wärtsilä hankki kaikki Lontoon Pörssin AIM listalla (Alternative Investment Market) noteeratun Hamworthy plc:n osakkeet
ja määräysvallan yrityksestä. Kauppa toteutettiin suositeltuna käteisostotarjouksena. Kokonaiskauppahinta oli 456 milj. euroa, 825
pennyä käteisenä per Hamworthyn osake.

Hamworthy on maailmanlaajuisesti erikoislaitteita ja palveluja merenkulun, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden käyttöön toimittava
yritys. Hamworthyn oston myötä Wärtsilä vahvistaa asemaansa kokonaisratkaisujen tarjoajana ja merenkulku- sekä offshore-alan
asiakkaidensa arvostetuimpana kumppanina, joka tarjoaa täydellisen valikoiman tuotteita, integroituja ratkaisuja ja palveluja.
Wärtsilän ja Hamworthyn vahvuuksien yhdistäminen auttaa asiakkaita nopeammin ja helpommin pienentämään
toimintakustannuksia sekä noudattamaan ympäristölainsäädäntöä.
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Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti Hamworthysta maksettu kauppahinta, rahavirtavaikutus sekä hankinnassa
Wärtsilälle siirtyvät varat ja velat.

Luovutettu vastikeLuovutettu vastike MEURMEUR

Käteinen raha 456

KokonaishankintamenoKokonaishankintameno 456456

Yrityshankinnan rahavirtavaikutusYrityshankinnan rahavirtavaikutus MEURMEUR

Maksettu hankintahinta 456

Hankitut rahavarat -67

Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensäYrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 389389

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkelläHankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä MEURMEUR

Aineettomat hyödykkeet 118

Aineelliset hyödykkeet 19

Vaihto-omaisuus 91

Myyntisaamiset ja muut saamiset 81

Rahavarat 67

Varat yhteensäVarat yhteensä 376376

Varaukset 33

Ostovelat ja muut velat 156

Laskennallinen verovelka 35

Varaukset ja velat yhteensäVaraukset ja velat yhteensä 221221

Nettovarallisuus yhteensäNettovarallisuus yhteensä 152152

LiikearvoLiikearvo 304304

Hankittujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvo hankintapäivänä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on
yhteensä 116 milj. euroa.

Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 81 milj. euroa, mihin sisältyy noin 49 milj. euron
myyntisaamiset käyvän arvon mukaisesti. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.

Syntynyt 304 milj. euron liikearvo heijastaa merenkulku-, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden osaamisen ja asiantuntemuksen
arvoa. Yritysten yhdistetyt resurssit ja osaaminen luovat mielenkiintoisen pohjan pitkän aikavälin kasvulle offshorealalla sekä
merenkulun kaasu- ja ympäristösovellusten markkinoilla, joka hyödyttää osakkeenomistajia, asiakkaita ja työntekijöitä.
Hamworthysta kirjattu liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Konsernin tulokseen sisältyy vuonna 2012 yrityshankintaan liittyviä kustannuksia 3 milj. euroa. Kustannukset sisältyvät konsernin
tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Hankintaan liittyvät kokonaiskustannukset ovat 3 milj. euroa.

1.2.–31.12.2012 välisenä aikana Hamworthyn osuus konsernin liikevaihdosta oli 331 milj. euroa ja osuus konsernin liiketuloksesta
38 milj. euroa. Jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2012, konsernin kauden liikevaihto olisi johdon arvion mukaan ollut 4.750 milj.
euroa ja konsernin kauden liiketulos 482 milj. euroa. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen
oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2012.

WÄRTSILÄ OYJ ABP/TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 24

WÄRTSILÄ OYJ ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012



Muut yrityshankinnatMuut yrityshankinnat

Wärtsilä hankki 1.4.2012 singaporelaisen laivoissa ja teollisuudessa käytettävien höyrykattiloiden huoltoon ja kunnossapitoon
erikoistuneen MMI Boiler Management Pte Ltd:n liiketoiminnan. Kauppahinta on noin 3 milj. euroa ja kaupasta syntynyt liikearvo
noin 1 milj. euroa.

Korollinen lainapääoma

MEURMEUR 20122012 20112011

Pitkäaikaiset velat 545545 485

Lyhytaikaiset velat 249249 167

Lainasaamiset -2-2 -2

Rahavarat -225-225 -592

NettoNetto 567567 58

Tunnuslukuja

20122012 20112011

Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,721,72 1,44

Oma pääoma/osake, euroa 9,129,12 8,30

Omavaraisuusaste, % 42,042,0 41,3

Nettovelkaantumisaste 0,310,31 0,04

Henkilöstö

20122012 20112011

Keskimäärin 1818 930930 17 708

Tilikauden lopussa 1818 887887 17 913

Vastuusitoumukset

MEURMEUR 20122012 20112011

Kiinteistökiinnitykset 2828 57

Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset 3434 62

YhteensäYhteensä 6262 119
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Takaukset ja vastuusitoumukset

samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 433433 903

osakkuusyhtiöiden puolesta 99 10

Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo

maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 2323 18

maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 4444 34

maksetaan myöhemmin 1010 11

YhteensäYhteensä 518518 976

Johdannaisten nimellisarvo

MEURMEUR KokonaismääräKokonaismäärä josta suljettujosta suljettu

Koronvaihtosopimukset 2020

Valuuttatermiinit 11 182182 341341

Valuuttaoptiot, ostetut 223223

Valuuttaoptiot, asetetut 8282

YhteensäYhteensä 11 507507 341341

Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin

MEURMEUR 10–12/201210–12/2012 7–9/20127–9/2012 4–6/20124–6/2012 1–3/20121–3/2012 10–12/201110–12/2011 7–9/20117–9/2011

Liikevaihto 1 533 1 087 1 099 1 005 1 238 851

Liiketoiminnan muut
tuotot 12 11 35 10 13 20

Kulut -1 344 -958 -990 -889 -1 086 -758

Poistot ja
arvonalentumiset -38 -33 -35 -33 -29 -27

Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten
tuloksesta 7 3 -1 1 2 2

Liiketulos 169 110 108 94 138 88

Rahoitustuotot ja -
kulut -8 -11 -11 -1 -6 -5

Nettovoitot
myytävissä olevista
rahoitusvaroista 1

Tulos ennen veroja 161 99 98 93 131 83

Tuloverot -37 -23 -22 -27 -39 -30

Tilikauden tulos 124 77 77 66 92 53
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Jakautuminen:

Emoyhtiön
osakkeenomistajat 123 75 76 65 89 51

Määräysvallattomat
omistajat 1 2 1 1 3 3

Yhteensä 124 77 77 66 92 53

Emoyhtiön
osakkeenomistajille
kuuluva
osakekohtainen
tulos:

Tulos/osake, euroa 0,62 0,38 0,38 0,33 0,45 0,26

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/osake (EPS)Tulos/osake (EPS)

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos

osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osakeOma pääoma/osake

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa

OmavaraisuusasteOmavaraisuusaste

oma pääoma

oma pääoma ja velat – saadut ennakkomaksut
x 100

NettovelkaantumisasteNettovelkaantumisaste

korolliset velat – rahavarat

oma pääoma

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

tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

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

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

tilikauden tulos

oma pääoma, keskimäärin tilikauden aikana
x 100

Nettokäyttöpääoma (WCAP)Nettokäyttöpääoma (WCAP)

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

EBITAEBITA

liiketulos – kertaluonteiset erät – yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot
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