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Hyvä kehitys haastavista markkinaolosuhteista
huolimatta
Kolmannesta neljänneksestä 2014 lähtien kaksitahtiliiketoiminta on raportoitu lopetettuina toimintoina. Tästä
johtuen tuloslaskelmaan liittyvät vertailuluvut on oikaistu. Tekstin kommentit viittaavat vain jatkuviin
toimintoihin.

Keskeistä neljänneltä neljännekseltä
• Tilauskertymä kasvoi 14% 1.522 milj. euroon (1.334)
• Liikevaihto kasvoi 10% 1.549 milj. euroon (1.403)
• Tilaus-laskutussuhde 0,98 (0,95)
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 196 milj. euroa, eli 12,7% liikevaihdosta (211 milj. euroa eli 15,0%)
• Tulos/osake 0,60 euroa (0,74)
• Liiketoiminnan rahavirta 212 milj. euroa (317)

Keskeistä katsauskaudelta tammi-joulukuu 2014
• Tilauskertymä kasvoi 5% 5.084 milj. euroon (4.821)
• Liikevaihto kasvoi 4% 4.779 milj. euroon (4.607)
• Tilaus-laskutussuhde 1,06 (1,05)
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 569 milj. euroa, eli 11,9% liikevaihdosta (557 milj. euroa eli 12,1%)
• Tulos/osake 1,76 euroa (1,98)
• Liiketoiminnan rahavirta 452 milj. euroa (578)
• Tilauskanta kasvoi 5% ja oli kauden lopussa 4.530 milj. euroa (4.311)
• Osinkoehdotus 1,15 euroa/osake

Wärtsilän näkymät vuodelle 2015
Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia
eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistus ei sisällä L-3 Marine Systems Internationalin yritysoston vaikutusta.

Björn Rosengren, konsernijohtaja
"Wärtsilän kehitys vuonna 2014 oli hyvä haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Liikevaihto ja
kannattavuus kehittyivät odotustemme mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 4% 4.779 milj. euroon (4.607), pitkälti
vahvan neljännen neljänneksen ansiosta. Kannattavuus saavutti 11,9% (12,1). Services ja Ship Power -
liiketoimintojen hyvä kehitys sekä tammikuussa ilmoitetut uudelleenjärjestelyt tasoittivat Power Plants -
liiketoiminnan alhaisemman liikevaihdon vaikutusta.

Vaikka alusten tilausaktiviteetti hidastui vuoden 2014 aikana, kaasunkuljetusalusten tilaukset olivat vahvalla
tasolla ja erikoistuneelle tonnistolle oli edelleen kysyntää. Tämän seurauksena Ship Power -liiketoiminnan
tilauskertymä kehittyi hyvin. Voimantuotannon markkinoilla asiakkaiden aktiviteetti kasvoi merkittävästi toisella
vuosipuoliskolla. Tästä johtuen Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä koheni haastavan alkuvuoden
jälkeen. Olen erityisen tyytyväinen, että saavutimme kasvutavoitteemme huoltoliiketoiminnassa. Neljäs
vuosineljännes oli kaikkien aikojen vahvin, minkä johdosta Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5%
vuonna 2014.
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Joulukuussa ilmoitimme L-3 Marine Systems Internationalin yritysostosta. Yhtiö toimittaa automaatio-,
navigointi- ja sähköjärjestelmiä merenkulku- ja offshore-markkinoille sekä eri maiden laivastojen käyttöön.
Yritysoston myötä luomme sähkö- ja automaatioliiketoiminnan, jonka osaaminen on vertaansa vailla omalla
sektorillaan.

On ennenaikaista arvioida nykyisen markkinaepävarmuuden vaikutusta asiakkaiden sijoituspäätöksiin ja näin
ollen markkinanäkymämme säilyvät varovaisina. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että keskittymällä
strategisiin painopistealueisiimme vahvistamme markkina-asemaamme ja mahdollistamme liikevaihdon
kasvun ja kannattavuuden parantumisen tulevana vuonna."

Avainluvut

MEURMEUR 10-12/201410-12/2014
OikaistuOikaistu

10-12/201310-12/2013 MuutosMuutos 1-12/20141-12/2014
OikaistuOikaistu

1-12/20131-12/2013 MuutosMuutos

Tilauskertymä 11 522522 1 334 14% 55 084084 4 821 5%

Tilauskanta kauden lopussa 44 530530 4 311 5%

Liikevaihto 11 549549 1 403 10% 44 779779 4 607 4%

Liiketulos (EBIT)1 196196 211 -7% 569569 557 2%

% liikevaihdosta 12,712,7 15,0 11,911,9 12,1

Tulos ennen veroja2 157157 191 494494 544

Tulos/osake, euroa2 0,600,60 0,74 1,761,76 1,98

Liiketoiminnan rahavirta 212212 317 452452 578

Korolliset nettovelat kauden lopussa 9494 276

Bruttoinvestoinnit 101101 134

Nettovelkaantumisaste 0,050,05 0,15

1 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Wärtsilä kirjasi kertaluonteisia eriä 30 milj. euroa (9) neljännen neljänneksen aikana, joista 25 milj.
euroa liittyi tammikuussa ilmoitettuun tehostamisohjelmaan ja 5 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Katsauskauden
tammi-joulukuu 2014 aikana kertaluonteisia eriä oli 47 milj. euroa (20), joista 42 milj. euroa (11) liittyi tehostamisohjelmaan ja 5 milj. euroa
yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin.

2 Tulos/osake ja tulos ennen veroja katsauskaudella tammi-joulukuu 2013 sisältää Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin.

Markkinakehitys

Power Plants

Epävarmuus jatkui voimantuotannon markkinoilla

Markkinatilanne säilyi haastavana koko vuoden 2014. Makrotalouden epävarmuus ja maailmantalouden
hitaammat kasvuennusteet vaikuttivat voimantuotantokapasiteetin sijoituksiin. Tästä huolimatta kehittyvien
markkinoiden talouskasvu tuki uusien voimalaitosten kysyntää. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen
suhteessa euroon edisti voimalaitostilausten kehitystä. Wärtsilän tarjousaktiviteetti oli vahva vuonna 2014 ja
keskittyi edelleen maakaasuun pohjautuvaan tuotantoon.

Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2014 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien
voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 37,7 GW. Tähän sisältyvät kaikki yli viiden MW:n
voimakoneet. Markkinoiden kehitys oli tasainen edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, jolloin
voimalaitostilaukset olivat yhteensä 38,0 GW. Wärtsilän markkinaosuus oli 5,0% (4,7%). Wärtsilän
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pääasiallisilla markkinoilla, eli 500 MW suuruusluokkaan yltävissä voimalaitoksissa tilaukset olivat yhteensä
16,5 GW (25,0) ja Wärtsilän markkinaosuus oli 10,5% (7,1%).

Ship Power

Tilausaktiviteetti suosi erikoistunutta tonnistoa

Vuonna 2014 rekisteröitiin yhteensä 1.769 (2.201) sopimusta uusien alusten rakentamisesta, joista 216 (633)
neljännellä neljänneksellä. Nykyiset markkinavolyymit luovat painetta laivanrakennuksen hintoihin. Perinteisillä
merenkulun markkinoilla tilausaktiviteetti oli hidasta ja rahtihinnat pysyivät heikkoina. Kaasunkuljetusalusten
(nesteytetyn maakaasun ja nestekaasun kuljetusalusten) tilaukset olivat vahvalla tasolla koko vuoden ajan, ja
sopimuksia rekisteröitiin 177 aluksesta (116). Nestekaasun kuljetusalusten alkuvuoden vahva tilausaktiviteetti
hidastui vuoden toisen puoliskon aikana. Nesteytetyn maakaasun kuljetusalusten tilaukset puolestaan
piristyivät loppuvuotta kohti. Risteilyalusmarkkinat kehittyivät hyvin, tilausmäärät tuplaantuivat vuoteen 2013
verrattuna. Offshore-alusten kysyntä oli selvästi vuotta 2013 heikompi, mikä johtui pääosin öljyn hinnan
laskusta, heikoista päivähinnoista ja kansainvälisten öljy-yhtiöiden supistuneista investoinneista.

Kiina ja Etelä-Korea olivat edelleen suurimmat laivanrakennusmaat, ja niiden osuudet vuonna 2014
vahvistetuista sopimuksista olivat 41% ja 27% kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Japanin
osuus oli 20%. Tammi-joulukuun aikana rekisteröitiin 266 tilausta näiden kolmen suurimman
laivanrakennusmaan ulkopuolella.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 52% (51% edellisen neljänneksen lopussa).
Markkinaosuus apumoottoreissa oli 3% (2% edellisen neljänneksen lopussa).

Services

Kasvua huoltomarkkinoilla

Huollon kysyntä kasvoi vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä. Etenkin Euroopan offshore-markkinat sekä
Lähi-idän voimalaitosmarkkinat olivat aktiivisia. Huoltoaktiviteetti kehittyi kokonaisuudessaan hyvin vuonna
2014. Merenkulun asiakkaiden kysyntä piristyi toisen puoliskon aikana, ja voimalaitoshuollon kysyntä oli
suotuisaa läpi vuoden. Maantieteellisestä näkökulmasta huoltoaktiviteetti kasvoi maailmanlaajuisesti.
Merkittävintä kasvua nähtiin Etelä-Euroopassa ja Afrikassa, joissa kysyntää vahvisti asiakkaiden kiinnostus
huoltoprojekteja kohtaan. Vuoden 2014 lopussa Wärtsilän laitekanta oli 181.000 MW. Nelitahtimoottoreiden
osuus laitekannasta oli noin 60% ja kaksitahtimoottoreiden noin 40%.

Tilauskertymä

Neljännen neljänneksen tilauskertymä
Wärtsilän vuoden 2014 neljännen neljänneksen tilauskertymä kasvoi yhteensä 14% 1.522 milj. euroon (1.334).
Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 16% (1.309 milj. euroa vuoden 2014 kolmannella
neljänneksellä). Neljännen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 0,98 (0,95).

Power Plants -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 501 milj. euroa (409), 23% enemmän
kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 31% (383
milj. euroa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä). Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilältä tilattiin 120
MW:n voimalaitos Omaniin sekä yksitoista yhteenlasketulta kapasiteetiltaan 314 MW:n teollisuuden
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voimalaitosta venäläiselle EUROCEMENT-konsernille. Muita tärkeitä tilauksia tuli Panamasta ja
Yhdysvalloista. Joulukuussa Wärtsilä sai aloitusluvan Tornion nesteytetyn maakaasun terminaaliprojektille,
josta tiedotettiin aiemmin vuoden aikana.

Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 460 milj. euroa (468) neljännellä neljänneksellä, laskua oli 2%
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä pysyi
tasaisena (463 milj. euroa vuoden kolmannella neljänneksellä). Kaikki segmentit tukivat tilauskertymän
kehitystä. Offshore-segmentillä Wärtsilä sai tilauksen toimittaa integroidut ratkaisut kuuden ankkurinkäsittely-,
hinaus- ja huoltoaluksen sarjaan, jotka rakennetaan tanskalaiselle Maersk Supply Service A/S:lle. Toimitus
kattaa täydelliset voimantuotannon kokonaisratkaisut, sähkönjakelu- ja hallintajärjestelmät sekä laivojen
automaatio- ja propulsiojärjestelmät. Kaasukäyttöisten alusten merkittäviin tilauksiin lukeutuu integroidut
ratkaisut kattava sopimus maailman ensimmäiseen nesteytetyllä maakaasulla kulkevaan nopeakäyntiseen
RoPax-lauttaan, joka rakennetaan ruotsalaiselle Rederi AB Gotland -varustamolle. Wärtsilä sai myös tilauksen
propulsion ja muun laitteiston suunnittelusta ja toimittamisesta nesteytetyllä maakaasulla toimivaan
satamahinaajaan Drydocks World -yhtiölle Dubaihin,Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin. Erikoisalussegmentillä
Wärtsilä sai moottoritilauksen yhteen maailman suurimmista ruoppaajista, joka rakennetaan kiinalaiselle
Jiangsu Haihong Construction Engineering Co.:lle. Ympäristöratkaisut-segmentti sai tilauksia yhteensä 12
(11) rikkipesurin toimittamisesta kuuteen (5) alukseen ja 12 painolastiveden käsittelyjärjestelmän
toimittamisesta kuuteen uuteen kuivalastialukseen, jotka rakennetaan Namura- ja Onomichi-telakoilla
Japanissa.

Services-liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli yhteensä 561 milj. euroa (457), 23%
enemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi
21% (463 milj. euroa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä). Kasvu johtui pääasiassa varaosien ja
huoltoprojektien kasvaneesta kysynnästä.

Katsauskauden tilauskertymä
Katsauskaudella tammi-joulukuu 2014 Wärtsilän tilauskertymä oli 5.084 milj. euroa (4.821), kasvua oli 5%
edellisvuoteen verrattuna. Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,06 (1,05).

Power Plants -liiketoiminnan katsauskauden tilauskertymä pysyi tasaisena 1.293 milj. eurossa (1.292).
Kaasuvoimalaitosten osuus tilauksista MW:eissa mitattuna oli 61%. Aktiviteetti oli korkeaa Venäjällä ja
Yhdysvalloissa. Kohokohtiin kuului Pohjois-Dakotaan menevä tilaus 112 MW:n suuruisesta kuormitushuippuja
tasaavasta voimalaitoksesta. Muita suuria tilauksia olivat 140 MW:n voimalaitostilaus Meksikosta ja Wärtsilän
ensimmäinen tilaus LNG-tuontiterminaalin kokonaisratkaisusta. Terminaali rakennetaan Tornioon, Pohjois-
Suomeen.

Alustilausten hidastumisesta huolimatta Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi katsauskaudella 6%
yhteensä 1.746 milj. euroon (1.644). Kaasunkuljetusaluksille tilattiin aktiivisesti kaasunkäsittelyjärjestelmiä ja
monipolttoainemoottoreita. Kaasun käyttö merenkulun polttoaineena yleistyy myös muilla alussegmenteillä.
Ship Power -strategian mukaisesti Wärtsilä sai useita merkittäviä tilauksia integroitujen ratkaisujen
(laivasuunnittelu, propulsiolaitteisto, automaatio ja muu laitteisto) toimittamisesta. Huomionarvoisten tilausten
joukossa oli tilaus integroidun ratkaisun toimittamisesta kolmeen erilaisten kaasujen kuljetusalukseen, jotka
rakennetaan tanskalaiselle Evergas-varustamolle. Tilaus kattaa rahdinkäsittely- ja kaasunsyöttöjärjestelmän
sekä propulsiolaitteiston. Tämä tilaus on jatkoa vuonna 2013 tehdylle kolmen samankaltaisen aluksen sarjan
tilaukselle. Tärkeisiin offshore-tilauksiin kuului sopimus neljän uuden porauslautan tukialuksen suunnittelusta
ja integroidun ratkaisun toimittamisesta Siem Offshorelle. Asiakkaiden kiinnostus ympäristöratkaisuja kohtaan
jatkui. Vuoden 2014 aikana 26 alukseen (17) tilattiin yhteensä 41 rikkipesuria (41). Katsauskauden
tilauskertymästä 34% koostui kaasunkuljetussegmentistä, kun taas offshore-segmentin osuus oli 28% ja
matkustajalaivasegmentin 16%. Perinteisen kauppalaivasegmentin osuus tilauskertymästä oli 9%,
erikoisalusten 6% ja merivoimien 4%. Muiden tilausten osuus oli 2%.
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Services-liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi katsauskaudella 9% ja oli yhteensä 2.045 milj. euroa (1.885).
Katsauskauden aikana allekirjoitettiin useita merkittäviä pitkäaikaisia huoltosopimuksia, jotka kiinnostivat
erityisesti kaasukäyttöisten alusten ja risteilyalusten asiakkaita. Huomionarvoisia sopimuksia olivat 36 alusta
kattava 10-vuotinen ylläpito- ja teknisen tuen sopimus Royal Caribbean Cruises Ltd:n kanssa sekä
5-vuotinen, 15:tä alusta koskeva tekninen hallinnointisopimus, joka solmittiin kolmen kreikkalaisen
nesteytetyn maakaasun kuljetusaluksen omistajan kanssa. Voimalaitoksia koskeviin huoltosopimuksiin kuului
Cemec Colombian kanssa uusittu 5-vuotinen käyttö- ja hallinnointisopimus.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain

MEURMEUR 10-12/201410-12/2014
OikaistuOikaistu

10-12/201310-12/2013 MuutosMuutos 1-12/20141-12/2014
OikaistuOikaistu

1-12/20131-12/2013 MuutosMuutos

Power Plants 501501 409 23% 11 293293 1 292 0%

Ship Power1 460460 468 -2% 11 746746 1 644 6%

Services 561561 457 23% 22 045045 1 885 9%

Tilauskertymä yhteensä 11 522522 1 334 14% 55 084084 4 821 5%

Lopetetut toiminnot 2828 18 56% 9595 51 87%

1 Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.

Tilauskertymä Power Plants
MWMW 10-12/201410-12/2014 10-12/201310-12/2013 MuutosMuutos 1-12/20141-12/2014 1-12/20131-12/2013 MuutosMuutos

Öljy 189189 90 111% 980980 444 121%

Kaasu 584584 526 11% 11 509509 1 957 -23%

Tilauskertymä yhteensä 773773 615 26% 22 489489 2 401 4%

Tilauskertymä yhteisyrityksissä
Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja kiinalaisen yhteisyrityksen
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 181 milj. euroa
(79). Katsauskaudella tammi-joulukuu 2014 tilauskertymä oli yhteensä 306 milj. euroa (222). Wärtsilän
omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja niiden tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta. Marraskuussa Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd sai Daewoo Shipbuilding and Marine
Engineering -telakalta tilauksen toimittaa 54 monipolttoainemoottoria arktisiin olosuhteisiin tarkoitettuihin
nesteytetyn maakaasun kuljetusaluksiin Yamal LNG -projektiin Pohjois-Venäjälle.

Tilauskanta
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.530 milj. euroa (4.311), kasvua oli 5%. Power Plants -
tilauskanta oli 1.475 milj. euroa (1.367), joka on 8% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Ship
Powerin tilauskanta oli tasainen, yhteensä 2.213 milj. euroa (2.193). Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 842
milj. euroa (751), kasvua oli 12%.
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Tilauskanta liiketoiminnoittain

MEURMEUR 31.12.201431.12.2014
OikaistuOikaistu

31.12.201331.12.2013 MuutosMuutos

Power Plants 11 475475 1 367 8%

Ship Power1 22 213213 2 193 1%

Services 842842 751 12%

Tilauskanta yhteensä 44 530530 4 311 5%

Lopetetut toiminnot 124124 114 9%

1 Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.

Liikevaihto
Wärtsilän neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 10% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli
1.549 milj. euroa (1.403). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli yhteensä 433 milj. euroa (468), laskua oli
8%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto oli yhteensä 552 milj. euroa (425), joka oli 30% korkeampi kuin
vastaavalla neljänneksellä viime vuonna. Services-liiketoiminnan neljännen neljänneksen liikevaihto oli
kaikkien aikojen korkein, ja se kasvoi 11% yhteensä 564 milj. euroon (507).

Tammi-joulukuun 2014 liikevaihto kasvoi 4% yhteensä 4.779 milj. euroon (4.607), mikä on linjassa 5%
kasvuohjeistuksen kanssa. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto laski 22% ja oli yhteensä 1.138 milj. euroa
(1.459). Lasku johtui vuoden ensimmäisen puoliskon hitaasta tilauskertymästä. Ship Power -liiketoiminnan
liikevaihto kasvoi 30% ja oli yhteensä 1.702 milj. euroa (1.309). Services-liiketoiminnan liikevaihto oli 1.939
milj. euroa (1.842), kasvua oli 5%. Varaosien ja projektien osuudet Services-liikevaihdon jakaumasta
kasvoivat. Power Plants -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 24%, Ship Power -liiketoiminnan
36% ja Services-liiketoiminnan 41%.

Wärtsilän tammi-joulukuun 2014 liikevaihdosta noin 67% oli euromääräistä, 19% Yhdysvaltain dollareissa ja
loppu jakautui usean valuutan kesken.

Liikevaihto liiketoiminnoittain

MEURMEUR 10-12/201410-12/2014
OikaistuOikaistu

10-12/201310-12/2013 MuutosMuutos 1-12/20141-12/2014
OikaistuOikaistu

1-12/20131-12/2013 MuutosMuutos

Power Plants 433433 468 -8% 11 138138 1 459 -22%

Ship Power1 552552 425 30% 11 702702 1 309 30%

Services 564564 507 11% 11 939939 1 842 5%

Muu2 4 -2

Liikevaihto yhteensä 11 549549 1 403 10% 44 779779 4 607 4%

Lopetetut toiminnot 1313 8 72% 6060 48 27%

1 Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.

2 Muu liikevaihto koostuu liiketoiminnoille kohdistamattomista suojauksista.

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus
Neljännen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 196 milj. euroa (211), eli 12,7%
liikevaihdosta (15,0). Neljännen neljänneksen kannattavuus oli edellisvuotta alemmalla tasolla epäsuotuisan
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liiketoimintajakauman ja koko vuoden jatkuneen vakaamman neljännesvuosittaisen kehityksen vuoksi.
Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 166 milj. euroa (202) eli 10,7% liikevaihdosta (14,4). Neljännen
neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 30 milj. euroa (9), josta 25 milj. euroa liittyi tammikuussa
ilmoitettuun tehostamisohjelmaan ja 5 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin.

Katsauskauden tammi-joulukuu 2014 liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 569 milj. euroa (557).
Tämä vastaa 11,9% liikevaihdosta (12,1), mikä on 11,5-12,0%:n kannattavuusohjeistuksen ylärajoilla.
Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 522 milj. euroa (537) eli 10,9% liikevaihdosta
(11,7). Kertaluonteiset erät olivat 47 milj. euroa (20), josta 42 milj. euroa liittyi tehostamisohjelmaan ja 5 milj.
euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Yritysostoihin liittyvät aineettomien
hyödykkeiden poistot olivat 26 milj. euroa (32) katsauskauden aikana.

Rahoituserät olivat -28 milj. euroa (-19). Euron heikentyminen johti realisoitumattomiin
valuuttakurssitappioihin. Nettokorot olivat -9 milj. euroa (-14). Tulos ennen veroja oli 494 milj. euroa (544).
Vuoden 2013 tulos ennen veroja sisältää Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin. Katsauskauden verot
olivat 106 milj. euroa (119), joka vastaa 21%:n efektiivistä verokantaa. Tilikauden tulos oli 351 milj. euroa
(393), joka sisältää lopetettujen toimintojen 37 milj. euron (31) tappion. Tulos/osake oli 1,76 euroa (1,98) ja
oma pääoma/osake oli 9,94 euroa (9,35). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 18,7% (21,2). Oman pääoman
tuotto (ROE) oli 18,0% (21,4). Jatkuvien toimintojen ROI ja ROE olivat 20,3% (22,6) ja 20,0% (23,1).

Tase, rahoitus ja rahavirta
Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 212 milj. euroa (317). Tammi-joulukuussa 2014
liiketoiminnan rahavirta oli 452 milj. euroa (578). Nettokäyttöpääoma oli 251 milj. euroa (313) katsauskauden
lopussa. Nettokäyttöpääoma kehittyi hyvin, vaihto-omaisuuden lasku tasoitti alhaisempaa saatujen
ennakoiden määrää. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 673 milj. euroa (913). Rahavarat kauden
lopussa olivat 571 milj. euroa (388), ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat yhteensä 629 milj. euroa
(599).

Wärtsilällä oli joulukuun 2014 lopussa korollisia lainoja yhteensä 666 milj. euroa (665). Lyhytaikaiset lainat,
jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat 129 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 537 milj.
euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 94 milj. euroa (276) ja nettovelkaantumisaste oli 0,05 (0,15).

Konsernin maksuvalmius

MEURMEUR 31.12.201431.12.2014 31.12.201331.12.2013

Rahavarat 571571 388

Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 629629 699

Maksuvalmius 11 200200 1 087

% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 2525 23

Yritystodistukset -- 14

Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 11 200200 1 073

% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 2525 23

Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 31.12.2014 42 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 43 kuukautta.

Investoinnit
Vuoden 2014 investoinnit olivat odotusten mukaisesti poistoja alhaisemmalla tasolla. Jatkuvien toimintojen
katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 95 milj. euroa (121). Ne koostuivat 2 milj. euron (5)
yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 93 milj. euron (116) tuotannollisista, logistisista ja
informaatioteknologian investoinneista. Lopetettujen toimintojen tuotannolliset, logistiset ja
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informaatioteknologian investointeihin liittyvät bruttoinvestoinnit olivat 6 milj. euroa (13). Katsauskauden
poistot olivat 115 milj. euroa (120).

Vuoden 2015 investointien odotetaan olevan linjassa poistojen kanssa.

Strategia
Wärtsilän tavoitteena on olla koko elinkaaren kattavien voimaratkaisujen johtava toimittaja merenkulun
markkinoilla ja valituilla energiamarkkinoilla ympäri maailmaa. Näemme kasvumahdollisuuksia
kaasuvoimalaitoksissa osana Smart Power Generation -konseptiamme, kaasukäyttöisissä moottoreissa ja
niihin liittyvissä järjestelmissä merenkulun markkinoilla sekä nesteytetyn maakaasun keskisuuren
infrastruktuurin kehityksessä. Tavoittelemme myös kasvua ympäristöratkaisuissa, kuten rikkipesureissa ja
painolastiveden käsittelyjärjestelmissä. Vahvuuksiamme ovat teknologinen johtajuus, integroitu tuote- ja
huoltotarjoama, läheiset ja pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä ylivertainen maailmanlaajuinen kattavuus.
Etsimme jatkuvasti tapoja ylläpitää kustannustehokkuutta ja korkeaa laatua tuotanto- ja toimitusketjun
ohjauksella. Tämä tapahtuu usein yhteistyössä johtavien teollisuuspartnerien kanssa tärkeimmillä
kasvumarkkinoilla. Vahva keskittyminen T&K-toimintoihin auttaa meitä pysymään alamme teknologian ja
innovoinnin edelläkävijänä. Aiomme hyötyä kasvumahdollisuuksista loppumarkkinoillamme ja säilyttää
samalla vakaan kannattavuuden.

Strategiset toimenpiteet, yrityshankinnat,
yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen
Joulukuussa Wärtsilä ilmoitti ostavansa L-3 Marine Systems Internationalin (L-3 MSI) New Yorkin pörssissä
listatulta L-3 Communications Holdings Inc:lta. L-3 MSI toimittaa automaatio-, navigointi- ja
sähköjärjestelmiä, dynaamista positiointiteknologiaa, kaikuluotainteknologiaa sekä vedenalaista
viestintäteknologiaa merenkulku- ja offshore-markkinoille sekä eri maiden laivastojen käyttöön. Kaupan arvo
on 285 milj. euroa (velaton kauppahinta). Kauppahintaan tehdään tavanmukaiset tarkistukset, sisältäen
arviolta 60 milj. euron vähennyksen liittyen L-3 MSI:n henkilöstön eläkevastuisiin, jotka Wärtsilä tulee
ottamaan vastuulleen. Kauppa rahoitetaan olemassa olevilla kassavaroilla sekä luottolimiiteillä. Kauppa
saataneen päätökseen vuoden 2015 toisella neljänneksellä viranomaishyväksyntöjen jälkeen.

Syyskuussa Wärtsilän ja Yuchai Marine Power Co., Ltd:n 50/50 tasaosuuksin omistama yhteisyritys Wärtsilä
Yuchai Engine Co., Ltd vihki uuden tehtaan käyttöön Zhuhaissa, Kiinassa. Uusi tehdasalue on kooltaan
266.700 neliömetriä ja siellä asennetaan ja testataan keskinopeita Wärtsilä 20-, Wärtsilä 26- ja Wärtsilä 32 -
moottoreita. Tehtaan odotetaan olevan täydessä tuotannossa vuoden 2016 loppuun mennessä. Wärtsilän
kokonaan omistama tuotantolaitos Brasiliassa on tarkoitus vihkiä käyttöön vuoden 2015 ensimmäisen
neljänneksen aikana.

Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) allekirjoittivat heinäkuussa yhteisyrityssopimuksen
keskisuurten ja suurten keskinopeiden dieselmoottoreiden ja monipolttoainemoottoreiden valmistamisesta.
Yhteisyrityksen perustaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Wärtsilän omistusosuus yhteisyrityksestä on
49 prosenttia ja pääomasijoituksen suuruus noin 12 milj. euroa. CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd -
yhtiön tehdas rakennetaan Shanghain Lingangiin, ja ensimmäisen moottorin odotetaan olevan toimitusvalmis
vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana. Yhteisyritys keskittyy erityisesti kasvaviin offshore- ja
nesteytetyn maakaasun markkinoihin sekä erittäin suurten konttialusten apumoottorimarkkinoihin.

Heinäkuussa Wärtsilä myi 50%:n omistusosuutensa Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC:stä
yhteisyrityksen toiselle osakkaalle Transmashholdingille. Yhteisyritys perustettiin valmistamaan nykyaikaisia ja
monikäyttöisiä dieselmoottoreita, joita oli tarkoitus käyttää vaihtovetureissa sekä erilaisissa merenkulku- ja
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voimalaitossovelluksissa. Kaupan arvo oli noin 12 milj. euroa. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta
Wärtsilän tulokseen.

Wärtsilä vahvisti tammikuussa 2014, että Rolls-Royce oli lähestynyt yhtiötä alustavalla ehdotuksella
mahdollisesta ostotarjouksesta. Wärtsilä vahvisti myös, ettei Rolls-Roycen ja Wärtsilän välillä enää ollut
käynnissä neuvotteluja.

Lopetetut toiminnot
Kaksitahtiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyn seurauksena Wärtsilä raportoi kaksitahtimoottoriliiketoiminnan
lopetettuina toimintoina.

Heinäkuussa Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) allekirjoittivat yhteisyrityssopimuksen,
joka perustuu Wärtsilän kaksitahtimoottoreiden liiketoimintaan. Winterthur Gas & Diesel Ltd (WinGD) -
yhteisyritys on saanut asianmukaiset viranomaishyväksynnät ja se saatettiin loppuun tammikuussa 2015.
Wärtsilän omistusosuus yhteisyrityksestä on 30%, ja kaupan arvo on noin 46 milj. euroa. Elokuussa Wärtsilä
luopui omistamistaan osakkeista Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co. Ltd -yhtiössä.
Yhteisyritys perustettiin valmistamaan suuria hidaskäyntisiä moottoreita. Wärtsilä myi elokuussa osuutensa
yhteisyrityksen enemmistöosakkaalle Qingdao Qiyao Linshan Power Development Co Ltd -yhtiölle, joka on
China Shipbuilding Industry Corporationin täysin omistama yhtiö. Kaupan arvo ei ollut merkittävä.

Lisätietoja kaksitahtiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyn taloudellisesta vaikutuksesta löytyy tämän
tilinpäätöstiedotteen lopetetut toiminnot -taulukosta. Vaikutus Wärtsilän jatkuviin toimintoihin on positiivinen.

Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset
Vuoden 2014 aikana Wärtsilä painotti T&K-toimintaa vahvasti, ja se keskittyi tehokkuuden parantamiseen,
polttoainejoustavuuteen sekä ympäristövaikutusten vähentämiseen. T&K-kulut olivat 139 milj. euroa, mikä
vastaa 2,9% liikevaihdosta.

Marraskuussa Wärtsilä tiedotti, että Yhdysvaltojen rannikkovartiosto myönsi sen Aquarius EC -
painolastivedenkäsittelyjärjestelmälle Alternate Management System -hyväksynnän. Tämä mahdollistaa sen,
että kaikki järjestelmää käyttävät yhdysvaltalaiset tai ulkomaiset alukset voivat liikennöidä Yhdysvaltojen
vesillä ja poistaa käsitellyt painolastivedet jopa viiden vuoden siirtymäjakson ajan laitteiston asennuspäivästä
alkaen.

Lokakuussa DNV GL -luokituslaitos hyväksyi Wärtsilä WST-14 -ohjauspotkurin suunnittelun ja vahvisti sen
olevan luokittelusääntöjen mukainen. Hyväksyntä vahvistaa myös, että suunnittelun laskelmat vastaavat
sertifiointilaitoksen vaatimuksia standardi- ja jääolosuhteissa.

Vuoden 2014 aikana Wärtsilä toi aktiivisesti markkinoille uusia tuotteita. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä
Wärtsilä esitteli Wärtsilä 46DF -moottorin, jossa on pienempi polttoaineenkulutus sekä kaasu- että
dieselkäytössä, parempi teho ja kilpailukykyiset elinkaarikustannukset. Helmikuussa Wärtsilän
propulsiojärjestelmien kunnonmonitorointipalvelut sai huoltotason tunnustuksen DNV GL -luokituslaitokselta.

Toisella neljänneksellä lanseerattiin uusi ja erittäin tehokas Aframax-tankkeri, jonka uusi muotoilu tarjoaa
käytännöllisiä ja kannattavia ratkaisuja nykyisen ja tulevan päästölainsäädännön tavoitteiden saavuttamiseksi.
Toukokuussa Wärtsilä sai Lloyd’s Registeriltä tärkeän huoltotoimintaa koskevan tunnustuksen Wärtsilä
Airguard- ja Wärtsilä Oceanguard -potkuriakselitiivistejärjestelmistään.

Kolmannella neljänneksellä Wärtsilä lanseerasi uusimman version suurista säätölapapotkureistaan, jotka
parantavat kuormituskapasiteettia ja hyötysuhdetta sekä pienentävät ympäristöjalanjälkeä. Markkinoille tuotiin
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Low Loss Hybrid -innovaatio, joka vähentää päästöjä merkittävästi ja tuottaa moottorin mallista,
kokoonpanosta sekä käyttöprofiilista riippuen jopa 15%:n vuosittaiset polttoainesäästöt. Wärtsilä esitteli
myös uuden LNGPacin, jolle myönnettiin DNV GL -luokituslaitoksen Approval in Principle -hyväksyntä
syyskuussa. Wärtsilän propulsiojärjestelmien kunnonmonitorointipalveluiden tarjontaa laajennettiin, mikä
mahdollistaa huoltovälien pidentämisen ja edistää laitteiston kuntoa. Päivitetyn tarjonnan uusi toiminto,
dynaaminen elinaikaennuste, täyttää toimintojen ja pitkäaikaisen ylläpitosuunnittelun tarpeet.

Neljännen neljänneksen aikana Wärtsilä ilmoitti laajentaneensa ruostumattomasta teräksestä tehtyjen
dupleksi- ja superdupleksiventtiilien valikoimaa kattamaan korkeammat paineluokitukset. Tämä mahdollistaa
sen, että Wärtsilä voi tarjota asiakkailleen koko projektiin tarvittavat korroosion kestävät venttiilit.

Henkilöstö
Wärtsilän henkilöstömäärä jatkuvissa toiminnoissa oli joulukuun 2014 lopussa 17.717 (18.315).
Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-joulukuussa 2014 oli 18.042 (18.339). Power Plants -liiketoiminnassa
työskenteli 978 (1.053) henkilöä, Ship Power -liiketoiminnassa 5.603 (5.714) ja Services-liiketoiminnassa
10.692 (10.785). Henkilöstö lopetetuissa toiminnoissa oli 325 katsauskauden lopussa.

Wärtsilän henkilöstöstä 20% (21) työskenteli Suomessa, 34% (34) muualla Euroopassa ja 31% (31) Aasiassa.
Amerikassa työskenteli 10% (10) henkilöstöstä ja muissa maissa 4% (4).

Uudelleenjärjestelyohjelmat
Tammikuussa 2014 Wärtsilä ilmoitti koko konsernia koskevasta tehostamisohjelmasta varmistaakseen yhtiön
kannattavuuden ja kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Sopeuttamistoimenpiteet saatettiin päätökseen
vuoden 2014 loppuun mennessä. Ohjelma johtaa noin 1.000 työntekijän irtisanomiseen maailmanlaajuisesti.
Katsauskauden tammi-joulukuu 2014 lopussa toteutuneet säästöt olivat noin 30 milj. euroa. Tavoiteltujen 60
milj. euron säästöjen kokonaisvaikutus toteutuu vuonna 2015. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset
erät olivat 53 milj. euroa, joista 11 milj. euroa kirjattiin vuodelle 2013 ja 42 milj. euroa katsauskaudelle tammi-
joulukuu 2014.

Muutokset ylimmässä johdossa
Wärtsilä Oyj Abp:n johtokunnassa tehtiin seuraavat muutokset, jotka tulivat voimaan 1. syyskuuta:

Insinööri Rakesh Sarin (59) nimitettiin Power Plants -liiketoiminnan johtajaksi ja Wärtsilän johtokunnan
jäseneksi. Diplomi-insinööri Vesa Riihimäki (48), joka johti aiemmin Power Plants -liiketoimintaa, nimitettiin
Wärtsilän laatujohtajaksi.

Kestävä kehitys
Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää
luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehityksessä keskitytään edelleen
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.
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Osakkeet ja osakkeenomistajat
Tammi-joulukuun 2014 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 132.525.134
kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 5.114 milj. euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös
vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Chi-X:ssä, Turquoisessa ja BATS:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä
vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 60.480.854 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq OMX Helsingin pörssissä

Osake- jaOsake- ja OsakevaihtoOsakevaihto

31.12.201431.12.2014 äänimäärääänimäärä 1-12/20141-12/2014

WRT1V 197 241 130 132 525 134

1.1. - 31.12.20141.1. - 31.12.2014 YlinYlin AlinAlin KeskikurssiKeskikurssi 11 PäätösPäätös

Osakekurssi 43,82 31,85 38,09 37,09

1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

31.12.201431.12.2014 31.12.201331.12.2013

Markkina-arvo, MEUR 7 315 7 055

Ulkomaalaisomistus, % 48,1 51,3

Liputusilmoitukset
Wärtsilä sai 19.9.2014 tietoonsa, että Fiskars Oyj Abp, Investor AB ja niiden yhteisyritys Avlis AB olivat
solmineet sopimuksen, jonka johdosta omistusosuudet muuttuvat seuraavasti:

Avlis Invest AB ostaa Avlis AB:ltä 15.759.566 osaketta eli 7,99% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Avlis Invest
AB:n kaikki osakkeet siirretään Invaw Holding AB:lle, joka on Investor AB:n täysin omistama tytäryhtiö.
Fiskars ostaa Avlis AB:ltä 9.881.781 osaketta eli 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskarsin ja Investorin
välillä solmittu osakassopimus päättyy. Niiden yhteisyritys, joka omisti 42.948.325 Wärtsilän osaketta eli
21,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä, puretaan. Kaupan toteuduttua Investor AB:n epäsuora omistus
Wärtsilässä on yhteensä 33.066.544 osaketta eli 16,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars Oyj Abp
omistaa suoraan 9.881.781 osaketta eli 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Wärtsilälle ilmoitettiin 9.10.2014, että yllä mainittu sopimus Wärtsilä-omistuksen uudelleenjärjestelystä oli
toteutunut kyseisenä päivänä. Tämän myötä omistusmuutokset ovat astuneet voimaan ja osakassopimus
päättynyt.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Wärtsilän 6.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2013. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen
mukaisesti 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 18.3.2014.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit
Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, dipl.ins. Sune Carlsson, KTM, MBA Alexander Ehrnrooth, KTM
Paul Ehrnrooth, dipl.ekon. Mikael Lilius, toimitusjohtaja Risto Murto, johtaja Gunilla Nordström ja johtaja
Markus Rauramo.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
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Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus
on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.3.2013
antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. 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 järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja
varapuheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnat. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

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

Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Risto Murto ja Sune Carlsson

Sune Carlsson valittiin nimitysvaliokuntaan hallituksen kokouksessa 22.10.2014.

Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Risto Murto

Hallituksen voitonjakoehdotus
Hallitus esittää, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,15 euroa osakkeelta. Emoyhtiön
voitonjakokelpoiset varat ovat 1.002.766.535,62 euroa, josta tilikauden voitto on 183.367.874,92 euroa.
Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
täsmäytyspäivänä 9.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 16.3.2015.

Vuosikertomus 2014, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön
verkkosivuilla www.wartsila.com ja osoitteesta www.wartsilareports.com/fi viikolla 7.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla ja merkittävät valuuttakurssivaihtelut voivat
vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja suurempien projektien ajoitukseen. Geopoliittiset jännitteet saattavat
hidastaa asiakkaiden päätöksentekoa tietyillä alueilla. Perushyödykkeiden, kuten mineraalien, alhainen
kysyntä voi vaikuttaa teollisuusasiakkaiden investointipäätöksiin. Öljyyn ja kaasuun perustuvissa talouksissa
matalat öljyn hinnat voivat vaikuttaa investointipäätöksiin.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava. Perinteisillä
merenkulunmarkkinoilla rahtihintojen elpymistä rajoittavat heikot näkymät maailmantalouden kehityksestä,
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ylikapasiteetti ja rahtitonniston alhainen kysyntä. Matalat öljyn hinnat, öljyn kysynnän hidas kasvu ja kasvavat
etsintä- ja tuotantokulut voivat vaikuttaa offshore-investointeihin.

Maailmantalouden jatkuneet riskit ja tiettyjen alueiden poliittinen epävakaus voivat vaikuttaa kielteisesti
Services-liiketoiminnan tilauskertymään. Haastavat olosuhteet monilla merenkulun markkinoilla ovat myös
mahdollinen riski.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan.
Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä
hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia.
Saatuja vaatimuksia on kaksi erityisen suurta. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen
vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on
todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Markkinanäkymät
Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailmantalouden kehitystä. Vuoden 2014 vaikean
markkinatilanteen ja vuoden 2015 BKT-ennusteiden perusteella maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita
käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina. Tilaukset keskittyvät edelleen
kehittyville markkinoille ja maihin, jotka hyötyvät vahvasta Yhdysvaltain dollarista. Öljyyn ja kaasuun
perustuvissa talouksissa matalat öljyn hinnat voivat vaikuttaa uuden voimantuotantokapasiteetin
investointeihin. OECD-maissa kysyntää lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien

laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoille ovat varovaiset markkinoiden
epävarmuustekijöiden vuoksi. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen kysyntään perinteisillä
kauppalaivamarkkinoilla. Yhä nuorempien alusten romuttaminen ja aluskannan kasvun tasoittuminen tukevat
rahtimarkkinoiden asteittaista elpymistä. Heikon öljyn hinnan odotetaan vaikuttavan sijoituksiin öljyn
etsinnässä ja öljykenttien kehityksessä, mikä rajoittaa offshore-alusten kysyntää. Muilla alusmarkkinoilla
alhaisemmat polttoainekustannukset voivat vaikuttaa myönteisesti laivanomistajien käyttökustannuksiin.
Kaasunkuljetusalusten näkymät ovat yhä myönteiset, vaikka vuoden 2014 korkeiden tilausmäärien odotetaan
normalisoituvan. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys on selkeästi esillä, mikä lisää
kiinnostusta ympäristöratkaisuihin ja kaasun laajempaan käyttöön merenkulun polttoaineena.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Tietyillä alueilla on nähtävissä
kiinnostavaa kehitystä. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu tasapainottaa
vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaiva-asiakkaiden pyrkimystä alentaa
käyttökustannuksia. Offshore-alan ja kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset.
Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat
osoittavat kiinnostusta huoltosopimuksia kohtaan. Maantieteellisestä näkökulmasta voimalaitoshuollon
kysyntä tukee Lähi-idän ja Afrikan myönteisiä näkymiä.

Wärtsilän näkymät vuodelle 2015
Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia
eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistus ei sisällä L-3 Marine Systems Internationalin yritysoston vaikutusta.
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Wärtsilän tilinpäätöstiedote 2014
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2013 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 johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa
taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen
määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että
toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset

Wärtsilä Oyj Abp on noudattanut vuoden 2014 alusta alkaen seuraavia voimaan tulleita uusia ja muutettuja
standardeja:

• IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä ja siihen tehdyt muutokset
(sovellettava EU:ssa 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 12 kokoaa yhteen tilinpäätöksessä
esitettäviä tietoja koskevat vaatimukset, jotka liittyvät erilaisiin osuuksiin muissa yhteisöissä, ml.
osakkuusyhtiöt, yhteisjärjestelyt, strukturoidut yhteisöt ja muut, taseen ulkopuolelle jäävät yhteisöt. Uusi
standardi laajensi liitetietoja, joita konserni esittää omistuksistaan muissa yhteisöissä.

• IAS 28 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (uudistettu 2011) (sovellettava EU:ssa 1.1.2014 tai sen
jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 11:n julkaisemisen seurauksena uudistettu standardi sisältää
vaatimukset sekä osakkuus- että yhteisyritysten kirjanpitokäsittelystä pääomaosuusmenetelmällä.
Uudistetulla standardilla ei ollut merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

• Muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (sovellettava 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla): Muutokset selventävät taseen rahoitusvarojen ja -velkojen nettomääräistä esittämistä
koskevan sääntelyn vaatimuksia ja antavat lisää aihetta koskevaa soveltamisohjeistusta. Muutoksilla ei
ollut merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

• Muutokset IAS 36:een Omaisuuserien arvon alentuminen (sovellettava 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla): Muutosten tarkoituksena on selkeyttää, että tilinpäätöksessä omaisuuserien kerrytettävissä
olevasta rahamäärästä esitettävien tietojen soveltamisala rajoittuu arvoltaan alentuneisiin omaisuuseriin,
mikäli kyseinen summa perustuu käypään arvoon vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla.
Muutetulla standardilla ei ollut merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

• IFRIC 21 Julkiset maksut (sovellettava 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla; EU:ssa viimeistään sen
ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 17.6.2014 tai sen jälkeen): Tulkinta tarkentaa julkisten maksujen
kirjanpitokäsittelyä. Julkisesta maksusta johtuva velka on kirjattava silloin, kun lainsäädännössä määritelty,
maksuvelvollisuuden aikaansaava tapahtuma tapahtuu. IFRIC 21:n soveltamisalan ulkopuolelle jäävät
tuloverot, sakot tai muut rangaistusmaksut sekä sellaiset maksut, jotka kuuluvat muiden IFRS-standardien
soveltamisalaan. Tulkinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Standardit on hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

Wärtsilä Oyj Abp ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja
tulkintoja. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli
voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta
lukien

• Muutos IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen: Disclosure Initiative* (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen
alkavilla tilikausilla). Muutoksilla on tarkoitus rohkaista yhteisöjä käyttämään harkintaa tilinpäätöksessä
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esitettäviä tietoja määritettäessä. Muutoksilla selvennetään esimerkiksi olennaisuuden käsitteen
soveltamista ja harkinnan käyttöä tilinpäätöksen liitetietojen järjestyksen ja paikan määrittämisessä.
Standardimuutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

* Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 31.12.2014.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt vuositason luvut ovat tilintarkastettuja.

Kaksitahtiliiketoiminta on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Tämän johdosta tuloslaskelmaan liittyviä
vertailulukuja on oikaistu.
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Konsernin tuloslaskelma

Oikaistu

MEURMEUR 20142014 20132013

Jatkuvat toiminnotJatkuvat toiminnot

Liikevaihto 44 779779 4 607

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -240-240 190

Valmistus omaan käyttöön 1414 12

Liiketoiminnan muut tuotot 5252 65

Materiaalit ja palvelut -2-2 392392 -2 658

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1-1 113113 -1 073

Poistot ja arvonalentumiset -115-115 -120

Liiketoiminnan muut kulut -489-489 -513

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 2626 28

LiiketulosLiiketulos 522522 537

Osinkotuotot 11 1

Korkotuotot 44 3

Muut rahoitustuotot 88 15

Korkokulut -13-13 -17

Muut rahoituskulut -27-27 -22

Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25

Tulos ennen verojaTulos ennen veroja 494494 544

Tuloverot -106-106 -119

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoistaTilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 389389 425

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoistaTilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -37-37 -31

Tilikauden nettotulosTilikauden nettotulos 351351 393393

Jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 347347 391

Määräysvallattomat omistajat 55 3

351351 393

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja
laimennettu):

Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 1,951,95 2,15

Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa -0,19-0,19 -0,16

Tulos/osake, euroaTulos/osake, euroa 1,761,76 1,98
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Laaja tuloslaskelma

MEURMEUR 20142014 20132013

Tilikauden nettotulosTilikauden nettotulos 351351 393

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

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksiErät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -29-29 -9

Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 44 -1

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensäErät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -25-25 -10

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksiErät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot 5656 -72

Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 44

Myytävissä olevat rahoitusvarat

arvonmuutokset 1

siirretty tuloslaskelmaan -25

Rahavirran suojaukset

arvonmuutokset -85-85 -22

siirretty tuloslaskelmaan 1212 -2

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksiVerot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Myytävissä olevat rahoitusvarat

siirretty tuloslaskelmaan 6

Rahavirran suojaukset

arvonmuutokset 2424 7

siirretty tuloslaskelmaan -4-4 1

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensäErät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 55 -107

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeenTilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -20-20 -117

Tilikauden laaja tulos yhteensäTilikauden laaja tulos yhteensä 332332 276

Laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 323323 275

Määräysvallattomat omistajat 99 2

332332 276

Laajan tuloslaskelman luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
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Konsernin tase, varat

MEURMEUR 31.12.201431.12.2014 31.12.201331.12.2013

Pitkäaikaiset varatPitkäaikaiset varat

Liikearvo 909909 914

Aineettomat hyödykkeet 271271 321

Aineelliset hyödykkeet 421421 434

Sijoituskiinteistöt 1414 15

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 9090 103

Myytävissä olevat rahoitusvarat 1616 15

Korolliset sijoitukset 11 1

Laskennalliset verosaamiset 144144 128

Myyntisaamiset 1515

Muut saamiset 44 5

Pitkäaikaiset varat yhteensäPitkäaikaiset varat yhteensä 11 884884 1 935

Lyhytaikaiset varatLyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 11 156156 1 367

Korolliset saamiset 11 1

Myyntisaamiset 11 186186 1 146

Verosaamiset 4242 33

Muut saamiset 338338 339

Rahavarat 571571 388

Lyhytaikaiset varat yhteensäLyhytaikaiset varat yhteensä 33 294294 3 274

Myytävänä olevat omaisuuserätMyytävänä olevat omaisuuserät 102102

Varat yhteensäVarat yhteensä 55 280280 5 209
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Konsernin tase, oma pääoma ja velat

MEURMEUR 31.12.201431.12.2014 31.12.201331.12.2013

Oma pääomaOma pääoma

Osakepääoma 336336 336

Ylikurssirahasto 6161 61

Muuntoerot -30-30 -85

Arvonmuutosrahasto -66-66 -13

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -65-65 -43

Kertyneet voittovarat 11 726726 1 587

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 11 960960 1 844

Määräysvallattomien omistajien osuus 4545 40

Oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä 22 005005 1 884

VelatVelat

Pitkäaikaiset velatPitkäaikaiset velat

Korolliset velat 537537 571

Laskennalliset verovelat 6464 84

Eläkevelvoitteet 100100 107

Varaukset 5151 40

Saadut ennakot 7777 86

Muut velat 22 4

Pitkäaikaiset velat yhteensäPitkäaikaiset velat yhteensä 832832 892

Lyhytaikaiset velatLyhytaikaiset velat

Korolliset velat 129129 94

Varaukset 242242 204

Saadut ennakot 596596 827

Ostovelat 436436 375

Verovelat 5151 81

Muut velat 934934 853

Lyhytaikaiset velat yhteensäLyhytaikaiset velat yhteensä 22 388388 2 434

Velat yhteensäVelat yhteensä 33 220220 3 325

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velatMyytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 5555

Oma pääoma ja velat yhteensäOma pääoma ja velat yhteensä 55 280280 5 209

Konsernin taseen vertailukauden luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
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Konsernin rahavirtalaskelma

MEURMEUR 20142014 20132013

Liiketoiminnan rahavirta:Liiketoiminnan rahavirta:

Tilikauden nettotulos 351351 393

Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset 119119 123

Rahoitustuotot ja -kulut 2828 19

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut 22 -29

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -24-24 -22

Tuloverot 9999 113

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 574574 598

Käyttöpääoman muutos:Käyttöpääoman muutos:

Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -52-52 -64

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 206206 -88

Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -122-122 211

Käyttöpääoman muutos 3232 60

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja verojaLiiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 606606 658

Rahoituserät ja verot:Rahoituserät ja verot:

Korko- ja muut rahoitustuotot 2929 23

Korko- ja muut rahoituskulut -36-36 -7

Maksetut verot -147-147 -97

Rahoituserät ja verot -154-154 -81

Liiketoiminnan rahavirtaLiiketoiminnan rahavirta 452452 578

Investointien rahavirta:Investointien rahavirta:

Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -1

Sijoitukset myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -1-1 -4

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -99-99 -129

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 1414 7

Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 1616 34

Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset -1-1 13

Saadut osingot 11 1

Investointien rahavirtaInvestointien rahavirta -71-71 -79

Rahavirta investointien jälkeenRahavirta investointien jälkeen 381381 499

Rahoituksen rahavirta:Rahoituksen rahavirta:

Sijoitukset määräysvallattomilta omistajilta 16

Pitkäaikaisten lainojen nostot 100100 153

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -81-81 -157

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -18-18 -135

Maksetut osingot -211-211 -202

Rahoituksen rahavirtaRahoituksen rahavirta -210-210 -324

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 172172 176
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Rahavarat tilikauden alussa 388388 225

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1212 -13

Lopetettujen toimintojen nettorahavirta 11

Rahavarat tilikauden lopussa 571571 388

Konsernin rahavirtalaskelman luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

yhteensä

MEURMEUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
rahasto

Vakuutus-
matemaattiset

voitot ja
tappiot

Kertyneet
voitto-

varat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2013Oma pääoma 1.1.2013 336 61 -12 21 -34 1 393 1 766 26 1 791

Muuntoerot -73 -73 -1 -74

Myytävissä olevien
rahoitusvarojen

käyvän arvon
nettomuutos verojen
jälkeen 1 1 1

siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä -19 -19 -19

Rahavirran suojaukset

käyvän arvon
nettomuutos verojen
jälkeen -14 -14 -14

siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä -2 -2 -2

Etuuspohjaiset
eläkejärjestelyt -9 -9 -9

Laajan tuloksen erätLaajan tuloksen erät -73 -34 -9 -116 -1 -117

Tilikauden tulos 391 391 3 393

Tilikauden laaja tulosTilikauden laaja tulos
yhteensäyhteensä -73 -34 -9 391 275 2 276

Liiketoimet omistajien
kanssa

Maksetut osingot -197 -197 -4 -201

Sijoitukset
määräysvallattomilta
omistajilta 16 16

Oma pääomaOma pääoma
31.12.201331.12.2013 336 61 -85 -13 -43 1 587 1 844 40 1 884
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Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

yhteensä

MEURMEUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
rahasto

Vakuutus-
matemaattiset

voitot ja
tappiot

Kertyneet
voitto-

varat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014Oma pääoma 1.1.2014 336336 6161 -85-85 -13-13 -43-43 11 587587 11 844844 4040 11 884884

Muuntoerot 5656 5656 44 5959

Rahavirran suojaukset

käyvän arvon
nettomuutos verojen
jälkeen -61-61 -61-61 -61-61

siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla
vähennettynä 88 88 88

Etuuspohjaiset
eläkejärjestelyt -22-22 -22-22 -22-22

Muut muutokset -4-4 -4-4 -4-4

Laajan tuloksen erätLaajan tuloksen erät 5656 -53-53 -22-22 -4-4 -23-23 44 -20-20

Tilikauden tulos 347347 347347 55 351351

Tilikauden laaja tulosTilikauden laaja tulos
yhteensäyhteensä 5656 -53-53 -22-22 343343 323323 99 332332

Liiketoimet omistajien
kanssa

Maksetut osingot -207-207 -207-207 -3-3 -210-210

Oma pääomaOma pääoma
31.12.201431.12.2014 336336 6161 -30-30 -66-66 -65-65 11 723723 11 960960 4545 22 005005

Laskelma oman pääoman muutoksista sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
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Lopetetut toiminnot

Heinäkuussa Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) allekirjoittivat yhteisyrityssopimuksen, joka perustuu Wärtsilän
kaksitahtimoottoreiden liiketoimintaan. Winterthur Gas & Diesel Ltd (WinGD) -yhteisyritys on saanut asianmukaiset viranomaishyväksynnät ja kauppa
saatettiin loppuun tammikuussa 2015. Wärtsilän omistusosuus yhteisyrityksestä on 30%, ja kaupan arvo on noin 46 milj. euroa.

Elokuussa Wärtsilä luopui omistamistaan osakkeista Qingdao Qiyao Wärtsilä MHI Linshan Marine Diesel Co Ltd -yhtiössä. Yhteisyritys perustettiin
valmistamaan suuria kaksitahtimoottoreita. Wärtsilä myi osuutensa yhteisyrityksen enemmistöosakkaalle Qingdao Qiyao Linshan Power
Development Co Ltd -yhtiölle, joka on China Shipbuilding Industry Corporationin täysin omistama yhtiö. Kaupan arvo ei ollut merkittävä. Osakkeiden
myyntitappio oli 10 milj. euroa, joka esitetään lopetettujen toimintojen kuluissa.

Kolmannesta neljänneksestä 2014 lähtien kaksitahtiliiketoiminta on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
ja niihin liittyvät velat esitetään omilla riveillään taseessa. Tuloslaskelman ja muiden siihen liittyvien erien vertailuluvut on oikaistu esittämään
lopetetut toiminnot erikseen jatkuvista toiminnoista. Kaksitahtiliiketoiminnan uudelleenjärjestelyn vaikutus Wärtsilän jatkuviin toimintoihin on
positiivinen.

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoistaTilikauden tulos lopetetuista toiminnoista

MEURMEUR 20142014 20132013

Lopetetut toiminnotLopetetut toiminnot

Liikevaihto 6060 48

Kulut -95-95 -85

TotalTotal -35-35 -37

Osakkeiden myyntitappiot -10-10

LiiketulosLiiketulos -44-44 -37

Tuloverot 77 6

Tilikauden tulosTilikauden tulos -37-37 -31

Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa -0,19-0,19 -0,16

Lopetettujen toimintojen tase-erätLopetettujen toimintojen tase-erät

MEURMEUR 31.12.201431.12.2014

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 7070

Vaihto-omaisuus 33

Muut saamiset 2929

Eläkevastuut -30-30

Muut velat -25-25

NettovaratNettovarat 4747

Lopetettujen toimintojen rahavirtaLopetettujen toimintojen rahavirta

MEURMEUR 20142014

Liiketoiminnan rahavirta -38-38

Investointien rahavirta -16-16

Rahoituksen rahavirta 5656

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 11
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Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

Oikaistu

MEURMEUR 20142014 20132013

Eurooppa 11 402402 1 328

Aasia 11 989989 1 713

Amerikka 840840 1 068

Muut 548548 498

YhteensäYhteensä 44 779779 4 607

Tämän taulukon luvut sisältävät jatkuvat toiminnot.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Oikaistu

MEURMEUR 20142014 20132013

Aineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 11 235235 1 259

Valuuttakurssimuutokset 2222 -37

Lisäykset 3636 53

Poistot ja arvonalentumiset -51-51 -56

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 17

Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -61-61 -2

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussaKirjanpitoarvo tilikauden lopussa 11 180180 1 235

Aineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 449449 470

Valuuttakurssimuutokset 77 -12

Lisäykset 6262 76

Poistot ja arvonalentumiset -63-63 -64

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -10-10 -20

Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -8-8 -2

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussaKirjanpitoarvo tilikauden lopussa 435435 449

Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Bruttoinvestoinnit

MEURMEUR 20142014 20132013

Osakkeet ja yrityshankinnat 22 5

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 9999 129

YhteensäYhteensä 101101 134

Lopetettujen toimintojen osuus aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden bruttoinvestoinneista oli tilikaudella 6 milj. euroa (13).

Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
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Korolliset nettovelat

MEURMEUR 20142014 20132013

Pitkäaikaiset velat 537537 571

Lyhytaikaiset velat 129129 94

Lainasaamiset -1-1 -1

Rahavarat -571-571 -388

YhteensäYhteensä 9494 276

Tämän taulukon vertailukauden luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Tunnuslukuja

Oikaistu

20142014 20132013

Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,761,76 1,98

Oma pääoma/osake, euroa 9,949,94 9,35

Omavaraisuusaste, % 43,543,5 43,9

Nettovelkaantumisaste 0,050,05 0,15

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 18,718,7 21,2

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot, % 20,320,3 22,6

Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,018,0 21,4

Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot, % 20,020,0 23,1

Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Henkilöstö

Oikaistu

20142014 20132013

Keskimäärin 1818 042042 18 339

Tilikauden lopussa 1717 717717 18 315

Lopetettujen toimintojen osuus henkilöstön määrästä tilikauden lopussa oli 325.

Tämän taulukon luvut sisältävät jatkuvat toiminnot.
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Vastuusitoumukset

MEURMEUR 20142014 20132013

Kiinteistökiinnitykset 1010 26

Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset 2626 25

YhteensäYhteensä 3636 51

Takaukset ja vastuusitoumukset

samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 746746 665

osakkuusyhtiöiden puolesta 7

Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo

maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 2525 27

maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 6666 78

maksetaan myöhemmin 2323 26

YhteensäYhteensä 859859 803

Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Johdannaisten nimellisarvo

MEURMEUR KokonaismääräKokonaismäärä josta suljettujosta suljettu

Koronvaihtosopimukset 125125

Inflaatiosuoja 33

Valuuttatermiinit 22 212212 763763

Valuuttaoptiot, ostetut 3030

YhteensäYhteensä 22 370370 763763

Lopetettujen toimintojen osuus valuuttatermiinien kokonaismäärästä oli 35 milj. euroa.

Tämän taulukon luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Käyvät arvot

Arvostus käypään arvoon tilikauden lopussa:Arvostus käypään arvoon tilikauden lopussa:

MEURMEUR

Tase-erien
kirjanpito-

arvot Käypä arvo

RahoitusvaratRahoitusvarat

Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 1616 1616

Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 11 11

Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 44 44

Johdannaiset (taso 2) 1616 1616

RahoitusvelatRahoitusvelat

Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 537537 550550

Johdannaiset (taso 2) 6767 6767

Rahoitusvaroissa ja -veloissa esitettyjen johdannaisten tase-erien kirjanpitoarvoihin ja käypiin arvoihin sisältyy 1 milj. euroa lopetetuista toiminnoista.
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Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin

Oikaistu Oikaistu Oikaistu Oikaistu

MEURMEUR 10–12/2014 7–9/2014 4–6/2014 1–3/2014 10–12/2013 7–9/2013

Jatkuvat toiminnotJatkuvat toiminnot

Liikevaihto 1 549 1 117 1 116 997 1 403 1 199

Liiketoiminnan muut
tuotot 17 10 12 12 22 18

Kulut -1 375 -964 -983 -898 -1 204 -1 054

Poistot ja
arvonalentumiset -30 -29 -27 -29 -28 -29

Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten
tuloksesta 4 7 5 10 8 6

LiiketulosLiiketulos 166 141 123 92 202 140

Rahoitustuotot ja -kulut -9 -12 -4 -3 -11 -4

Tulos ennen verojaTulos ennen veroja 157 129 119 89 191 136

Tuloverot -27 -31 -28 -20 -35 -33

Tilikauden tulosTilikauden tulos
jatkuvista toiminnoistajatkuvista toiminnoista 129 98 91 70 156 103

Tilikauden tulosTilikauden tulos
lopetetuistalopetetuista
toiminnoistatoiminnoista -9 -13 -8 -7 -9 -8

Tilikauden nettotulosTilikauden nettotulos 121 85 83 63 147 95

Jakautuminen:

Emoyhtiön
osakkeenomistajat 118 84 83 62 147 94

Määräysvallattomat
omistajat 3 1 1 1

121 85 83 63 147 95

Emoyhtiön
osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen
tulos (laimentamaton ja
laimennettu):

Tulos/osake,
jatkuvat toiminnot,
euroa 0,64 0,50 0,46 0,35 0,79 0,52

Tulos/osake,
lopetetut toiminnot,
euroa -0,04 -0,07 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04

Tulos/osake, euroaTulos/osake, euroa 0,60 0,43 0,42 0,31 0,74 0,48
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Tunnuslukujen laskentakaavat

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

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden nettotulos

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 nettotulos

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)

28.1.2015
Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus

WÄRTSILÄ OYJ ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014

29


	Wärtsilä Oyj AbpTilinpäätöstiedote
	Hyvä kehitys haastavista markkinaolosuhteista huolimatta
	Keskeistä neljänneltä neljännekseltä
	Keskeistä katsauskaudelta tammi-joulukuu 2014

	Wärtsilän näkymät vuodelle 2015
	Björn Rosengren, konsernijohtaja
	Avainluvut
	Markkinakehitys
	Power Plants
	Epävarmuus jatkui voimantuotannon markkinoilla
	Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema

	Ship Power
	Tilausaktiviteetti suosi erikoistunutta tonnistoa
	Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

	Services
	Kasvua huoltomarkkinoilla


	Tilauskertymä
	Neljännen neljänneksen tilauskertymä
	Katsauskauden tilauskertymä
	Tilauskertymä yhteisyrityksissä

	Tilauskanta
	Liikevaihto
	Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus
	Tase, rahoitus ja rahavirta
	Investoinnit
	Strategia
	Strategiset toimenpiteet, yrityshankinnat, yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen
	Lopetetut toiminnot
	Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset
	Henkilöstö
	Uudelleenjärjestelyohjelmat
	Muutokset ylimmässä johdossa
	Kestävä kehitys
	Osakkeet ja osakkeenomistajat
	Liputusilmoitukset

	Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
	Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
	Hallituksen järjestäytyminen

	Hallituksen voitonjakoehdotus
	Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
	Markkinanäkymät
	Wärtsilän näkymät vuodelle 2015
	Wärtsilän tilinpäätöstiedote 2014

