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AnchorAnchor
KoncerKoncernchefens hälsningnchefens hälsning
Året 2019 präglades av en tuff efterfrågemiljö och ett svagare ekonomiskt resultat än väntat. Vi såg tillväxt inom
både leveranser av marinutrustning och servicevolymer men inom energisegmentet minskade
utrustningsleveranserna på grund av externa faktorer som påverkade marknaden. Detta påverkade vårt
rörelseresultat, men den största motgången var de kostnadsöverskridningar som vi upplevde i ett antal komplexa
marin- och energiprojekt till följd av felaktiga antaganden i kostnadsestimat, bristande riskidentifiering och
leverantörsrelaterade utmaningar.

Jag är övertygad om att vi snabbt kommer att återgå till vår tidigare utmärkta nivå vad gäller projektledningen. Vi har
vidtagit ett antal åtgärder för att hindra att samma problem upprepas i framtida projekt och för att säkerställa en
bättre identifiering av risker och möjligheter på förhand. Jag är också övertygad om att dessa åtgärder kommer att
hjälpa oss att leva upp till vårt rykte som leverantör av hög kvalitet, värdeskapande lösningar och överlägsen
projekthantering.

TTufufft marknadsklimat drft marknadsklimat drog ned orog ned orderingångenderingången
På marinmarknaden nådde fartygsbeställningarna inte upp till de inledande prognoserna, främst på grund av
farhågor kring hur den geopolitiska utvecklingen kommer att påverka handelssjöfarten. Samtidigt minskade antalet
skrubberbeställningar från den exceptionellt höga nivån året innan. Det berodde i sin tur på osäkerhet kring pris och
tillgång på bunkerbränslen. Mot denna bakgrund kan vi vara nöjda över den ordervolym som vi uppnådde inom
Marine-affärsverksamheten. Vår omfattande marknadsnärvaro och vårt breda utbud av lösningar gav oss återigen
möjlighet att ta tillvara möjligheter inom de marknadssegment där aktiviteten var högre, till exempel kryssningsfartyg
och gastankfartyg.

Energipolitiken förnyas för att främja hållbar utveckling och bekämpa klimatförändring. För att uppnå de ambitiösa
utsläppsmålen måste energiföretag runt om i världen se över sina investeringsstrategier. Denna utveckling, i
kombination med en ogynnsam makroekonomisk miljö, har fått många kunder att senarelägga sina
investeringsbeslut. Det ledde till en kraftigt minskad efterfrågan på ny kraftverkskapacitet som drivs med gas och
flytande bränslen under året och skapade osäkerhet för vår Energy-affärsverksamhet. Även om antalet
kraftverksbeställningar inte nådde upp till våra förväntningar utvecklades ordervolymen positivt inom service, och
detsamma gällde våra energilagrings- och optimeringslösningar.

Stärkt fokus på livscykellösningarStärkt fokus på livscykellösningar
2019 blev inte något lätt år för Wärtsilä, men utmaningarna har överskuggat en positiv utveckling på många håll,
särskilt att servicetillväxten kommit igång igen efter två år av stabil utveckling. Jag är särskilt nöjd över den ökade
orderingången inom serviceavtal. Bland annat fick Wärtsilä sitt största långfristiga drift- och underhållsavtalet i
Energy-affärsverksamhetens historia. Avtalet tecknades med Energia del Pacifico för ett kraftverk som är under
uppbyggnad i El Salvador.

Vikten av dessa avtal för vår strategi framhävs av det faktum att vi i början av 2019 omstrukturerade hela
organisationen i två affärsområden som inkluderar både utrustning och service. Ett av huvudmålen med
förändringen är att bättre kunna skräddarsy våra livscykellösningar för specifika marknadsbehov. Jag kan till min
glädje konstatera att vi redan realiserat vissa fördelar med omstruktureringen, exempelvis förbättrat internt
samarbete inom utveckling och leverans av kompletta livscykellösningar. Jag tror att detta kommer att lägga en
stabil grund för livscykelpartnerskap med våra kunder, vilket i sin tur kommer att bidra till vårt långsiktiga mål om
lönsam tillväxt.

Smart Marine och Smart Energy – verklighet av visionerSmart Marine och Smart Energy – verklighet av visionernana
Skärpta miljölagar har lett till ett behov av att höja effektivitetsnivåerna betydligt och satt igång en snabb omvandling
inom både marin- och energisektorn. Wärtsilä har tagit en ledarroll i att möjliggöra denna omvandling genom sina
visioner, Smart Marine och Smart Energy, som handlar om att utveckla och utnyttja avancerad teknik för att möta
de nya kraven på båda slutmarknaderna.
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Flera viktiga beställningar togs emot under året som bekräftar att Smart Marine-visionen är kommersiellt gångbar.
Ett kontrakt om att leverera lösningar för optimerad drift av fartygsflottor (FOS) till Anglo Easterns flotta på mer är
600 fartyg visar på ett allt större intresse inom sjöfarten att utnyttja avancerade digitala lösningar för att maximera
fartygens effektivitet och prestanda. FOS erbjuder färdplanering, hastighetshantering, ruttplanering efter väder,
kommunikation mellan fartyg och hamn samt prestandahantering för att minska flottans bränsleförbrukning. Inom
självstyrande fartyg fick vi efter fjolårets framgångsrika tester in vår första beställning på SmartDock, som därmed
blev världens första kommersiella automatiska dockningssystem.

På energimarknaden är en beställning vi fick från Kambodja ett utmärkt exempel på vår förmåga att leverera flexibla
lösningar med snabb uppstart för att underlätta integration av allt större volymer förnybar energi samtidigt som
kraftsystemets driftsäkerhet säkerställs. Förutom en efterlängtad kapacitetsökning i elnätet erbjuder kraftverket
snabb tillgång till flexibel reglerkraft som är avgörande då sol- och vindkraft med varierande produktion integreras i
kraftsystemet. Ytterligare ett exempel på hur våra lösningar kan bidra till koldioxidfri energi är ett kontrakt på ett 100
MW/100 MWh energilagringsprojekt i Sydostasien. Energilagringssystemet levereras med vår avancerade
energihanteringsplattform GEMS och kommer att bidra till minskat beroende av fossila bränslen i regionen. Dessa
order är ett tydligt tecken på att vi tagit de första stegen på vår väg att göra verklighet av vår vision om en
100-procentigt förnybar framtid.

Innovationssamarbete ger ny teknikInnovationssamarbete ger ny teknik
Att satsa på teknikledarskap är avgörande för att säkerställa en konkurrenskraftig produktportfölj för Wärtsilä och en
ledande position inom hållbara innovationer. Våra forsknings- och utvecklingsaktiviteter, som kostnadsmässigt
uppgick till 3,2% av omsättningen år 2019, fokuserar på ökad verkningsgrad, bränsleflexibilitet och minskade
miljöeffekter. Samtidigt som vi utvecklar kärntekniken i vår portfölj, vilket demonstreras av lanseringen av två nya
motorer i Wärtsilä 31-familjen, har våra FoU-aktiviteter i allt högre grad även inriktats på nya digitala lösningar med
tonvikten på databaserad prestandaoptimering. Några exempel på framstegen som uppnåddes under året är en ny
onlineplattform som hjälper kunderna att hantera sina anläggningar mer effektivt samt lanseringen av Expert Insight,
ett system för fjärrövervakning av utrustning och system i realtid med hjälp av artificiell intelligens och avancerad
diagnostik.

Samarbete med andra branschaktörer spelar en viktig roll i att utveckla ny teknik som behövs för att tillgodose de
förändrade kraven på marknaden. Nya partnerskapsprojekt inleddes under året inom bland annat utveckling och
kommersialisering av förnybara bränslen på energimarknaden. Inom marinsektorn är utvecklingsprojektet för en
självstyrande bogserbåt, IntelliTug, ett utmärkt exempel på samarbetets roll i vårt innovationsarbete. IntelliTug-
projektet genomförs tillsammans med PSA Marine och tog under året steget från ritbordet till verkligheten. Efter en
framgångsrik installation av världens första dynamiska positioneringssystem av sitt slag ombord på bogserbåten
PSA Polaris pågår nu tester i verkliga förhållanden i Singapores hamn.

Ett viktigt exempel på våra partnerskapsavtal inom energiområdet är olika projekt fokuserade på att utforska rollen
som Power-to-X, det vill säga användning av koldioxidutsläpp för att generera syntetiska bränslen, kan ha för en
koldioxidneutral framtid. Dessa projekt inkluderar både startupfinansiering och samarbeten med universitet och
företag som utvecklar innovativ teknik för snabbare utveckling av förnybara bränslen, samt att ta tillvara möjligheter
att marknadsföra dem globalt.

Samarbete spelar även en viktig roll i Wärtsiläs Smart Technology Hub, ett nytt center för forskning,
produktutveckling och produktion som byggs i Vasa. Under 2019 övergick arbetet från planering till implementering,
och de första partnerskapsavtalen för centrets Smart Partner Campus tecknades. Centret blir en plats för
gemensam forskning och produktutveckling tillsammans med Wärtsiläs kunder och leverantörer, startupföretag och
universitet.

Kontinuerligt fokus på förKontinuerligt fokus på företagsansvaretagsansvar
Vår strategi lyfter särskilt fram förebyggandet av skadliga miljöeffekter, men vi lägger lika stor vikt vid sociala frågor.
Vårt mål är alltid att bidra till välstånd i samhället och främja en inkluderande företagskultur med respekt för
mångfald, lika möjligheter och en hög etisk standard. I anslutning till detta förbinder vi oss att stödja FN:s Global
Compact och dess principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. En annan tydlig prioritet
är att garantera en säker arbetsmiljö och stärka företagets säkerhetsledarskap. Ett ökat antal säkerhetsvandringar
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genomförda av ledningen samt den flitiga tillbudsrapporteringen visar att säkerheten är något vi tar på allvar i hela
organisationen. Även det minskade antalet olyckor som lett till förlorad arbetstid visar att vi är på rätt väg.

Utmaningar på kort sikt, optimism på lång siktUtmaningar på kort sikt, optimism på lång sikt
Ett fortsatt tufft affärsklimat är att vänta under det närmaste året. Därför är vi även försiktiga med våra
efterfrågeprognoser. Vårt fokus kommer att ligga på ökad operativ effektivitet för att i möjligaste mån lindra
kortsiktiga utmaningar relaterade till priser och produktmix. Vi har även vidtagit åtgärder för att optimera vår portfölj
med ett stärkt fokus på vår kärnverksamhet. Det innebär att aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten flyttas till
en separat affärsenhet för att få ut snabbare resultat och skapa mervärde.

På längre sikt har vi en stabil grund för att leverera resultat i framtiden tack vare en ansenlig orderbok samt goda
möjligheter inom service tack vare en omfattande installerad bas. Samtidigt har vi genom vårt breda utbud av
flexibel teknik och gedigna kunskaper inom företaget både förmågan och lösningarna att skapa tillväxt genom
införandet av förnybara energikällor samt att bidra till utfasningen av koldioxid inom marinindustrin.

Jag vill tack alla våra aktieägare för ert fortsatta stöd. Jag vill även tacka alla kunder för ert förtroende för våra
lösningar och tjänster, och sist men inte minst våra medarbetare för ert engagerade arbete som satt oss på rätt väg
för att uppnå våra gemensamma mål.

Jaakko Eskola
Koncernchef

Nyckeltal

MEUR 2019 10-12/2019 7-9/2019 4-6/2019 1-3/2019 2018

Omsättning 55 170170 1 684 1 118 1 217 1 151 5 174

Marine 33 330330 1 020 776 801 733 2 815

Energy 11 840840 664 342 416 418 2 359

Avskrivningar och nedskrivningar -180-180 -39 -58 -42 -41 -130

Jämförbart rörelseresultat1 457457 202 39 113 102 577

Jämförbart rörelseresultat1, % 8,88,8 12,0 3,5 9,3 8,9 11,2

Resultat före skatter 315315 153 -0 83 78 502

Resultat/aktie, EUR 0,370,37 0,17 -0,01 0,11 0,10 0,65

Orderingång 55 327327 1 555 979 1 377 1 416 6 307

MEUR 2019 31.12.2019 30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 2018

Balansomslutning 66 398398 6 398 6 360 6 198 6 337 6 059

Räntebärande främmande kapital, brutto2 11 096096 1 096 1 365 1 132 1 162 823

Likvida medel 369369 369 374 383 501 487

ROI, % 11,511,5 11,5 12,8 17,2 18,2 18,1

Nettoskuldsättningsgrad2 0,300,30 0,30 0,44 0,33 0,29 0,14

Orderstock i slutet av perioden 55 878878 5 878 6 294 6 470 6 330 6 166

Aktiestockens marknadsvärde i slutet av
räkenskapsperioden 55 828828 5 828 6 080 7 547 8 512 8 222

Personal, antal i slutet av perioden 1818 795795 18 795 19 018 19 239 19 225 19 294

1 Siffrorna visas exklusive jämförelsestörande poster.

2 Ökningen i räntebärande lån beror till en viss del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden.
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Anchor
Centrala hållbarhetshändelserCentrala hållbarhetshändelser

Anchor

11.211.2
Wärtsilä och Aalto-universitetet tecknade ett

partnerskapsavtal för ett utökat samarbete med

anknytning till klimatrelaterade utmaningar, brist på

naturresurser och digitalisering.

Anchor

6.36.3
Wärtsilä slutförde installationen av sin fartygstrafiktjänst

samt relaterade användarutbildningar i två hamnar i

Portugal.
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Anchor

8.38.3
Wärtsilä tecknade avtal om leverans av

ballastvattensystem med två typer av teknik till Eletsons

hela flotta som omfattar 23 fartyg.

Anchor

20.320.3
Wärtsilä tecknade avtal om leverans av lösningar till

Wasalines toppmoderna nya färja som byggs i Finland.

Lösningarna bidrar till effektivitet och miljövänlighet i

världsklass.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Detta är Wärtsilä 8

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


Anchor

16.416.4
Wärtsilä offentliggjorde lösningen Engine+ Hybrid till

stöd för energilagring och användning av förnybar

energi.

Anchor

7.57.5
Wärtsiläs utsläppsminskande teknik fick utmärkelsen

White Snow, Clean Air. Priset är ett erkännande för

Wärtsiläs lösningar som minskar utsläppen från

gasfackling i samband med oljeutvinning och på

produktionsanläggningar.
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Anchor

20.520.5
Wärtsilä och Vilmanstrand-Lahtis tekniska universitet

tecknade avtal om modellering av strategiska

kraftsystem i syfte att utveckla 100% förnybara

energisystem.

Anchor

18.618.6
I samarbetsprojektet Leanships utvecklade Wärtsilä

tillsammans med sina partner en energisparlösning

(Energy Saving Device, ESD) för fartyg med ställbara

propellrar, som resulterade i bränslebesparingar på

3,5%.
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Anchor

25.725.7
Wärtsilä tecknade ett avtal om ett 100 MW/100 MWh

energilagringssystem i Sydostasien.

Anchor

3.93.9
Wärtsiläs 31DF-motor, som erbjuder en oöverträffad

verkningsgrad samt bränsle- och driftsflexibilitet,

utvidgades till energiindustrin.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Detta är Wärtsilä 11

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


Anchor

23.923.9
Wärtsilä gick med i koalitionen Getting to Zero 2030,

där företaget tillsammans med 74 andra organisationer

samarbetar för att göra utsläppsfria fartyg kommersiellt

gångbara senast 2030.

Anchor

26.926.9
Wärtsilä och Q Power tecknade ett strategiskt

samarbetsavtal inriktat på utveckling av förnybara

bränslen.
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Anchor

7.107.10
Wärtsiläs kraftverk i Kibuye i Rwanda, som drivs med

skadliga gaser från en så kallad ”dödlig sjö”, utsågs av

Project Management Insitute till ett av de 10 viktigaste

projekten för förnybar energi under de senaste 50 åren.

Anchor

11.1011.10
Wärtsilä offentliggjorde en beställning på

hybriduppgraderingar som sparar bränsle och minskar

utsläppen från två offshorefartyg ägda av det norska

rederiet Atlantic Offshore.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Detta är Wärtsilä 13

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


Anchor

14.1114.11
Wärtsilä och PSA Marine inledde ett samarbete inom

smart marinteknik för att främja ren energi inom

sjöfarten.

Anchor

2.122.12
Wärtsilä tecknade ett avtal om leverans av en komplett

energilagringslösning för integrering av förnybar energi i

ett av de största hybridenergiprojekten vid Fekolagruvan

i Mali, som saknar anslutning till elnätet.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Detta är Wärtsilä 14

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


Anchor
StrategiStrategi
Wärtsiläs mål är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Efterfrågan på ren och flexibel
energi och behovet av effektiva och säkra transporter påverkar i allt högre grad kundernas verksamhet. Detta utgör
grunden för Wärtsiläs Smart Marine- och Smart Energy-vision.

En stark närvaro på nyckelmarknaderna och ett överlägset globalt servicenätverk stöder Wärtsiläs ambitioner för
lönsam tillväxt. Med en integrerad portfölj av tjänster, system och produkter som beaktar kundernas behov under
hela livscykeln har Wärtsilä en bra position när det gäller energieffektiva och innovativa lösningar. Fokus ligger på att
optimera prestandan genom uppgraderingar, moderniseringar, bränslekonverteringar och säkerhetslösningar samt
dataanalys och artificiell intelligens för att stödja kundernas affärsbeslut. Utnyttjandet av uppkoppling och smart
teknik spelar en viktig roll för att optimera tillgångarna och tillhandahålla strategiska insatser i syfte att främja
kundföretagens tillväxt. Driftstjänsterna kommer att driva på tillväxten inom livscykellösningar och möjliggöra nya
tjänstebaserade affärsmodeller.

Wärtsiläs digitala transformation erbjuder kunderna mervärde genom fokus på samarbete och kunskapsdelning.
Med hjälp av sin flexibla produktion och styrning av leverantörskedjan söker Wärtsilä fortlöpande efter nya sätt att
upprätthålla en hög kvalitet och kostnadseffektivitet, ofta i samarbete med kunder och ledande industriella partner.
Investeringarna i FoU i synnerhet inom digitalisering skapar en stark grund genom vilken Wärtsilä kan säkerställa
och stärka företagets position som en föregångare inom marknadsinnovationer.

I kombination med ett fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan Wärtsilä med hjälp
av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som utgör grunden till en
högpresterande organisation. Fokus på operativ förträfflighet säkerställer att det är lätt att samarbeta med Wärtsilä
samt främjar produktiviteten och effektiviteten för kunderna.

AnchorSmart MarineSmart Marine
Wärtsiläs mål är att leda den industriella omvandlingen mot ett smart marinekosystem. Genom att vara en ledande
leverantör av innovativa produkter, integrerade lösningar och livscykeltjänster till marin- samt olje- och gasindustrin
siktar vi på att erbjuda nya kundfördelar genom uppkoppling, digitalisering och smart teknologi.

Marinindustrin står inför utmaningen att fasa ut fossila bränslen i slutet av århundradet. För att göra detta måste
industrin samarbeta för att introducera ny teknik, lagstiftning och bränslen (t. ex. bioLNG, syntetiska gaser, väte,
ammoniak). Branschaktörerna står inför stora ineffektivitetsfaktorer som medför en avsevärd negativ inverkan på
affärsverksamheten, miljöprestandan och lönsamheten. De tre mest anmärkningsvärda av dessa är överkapacitet,
otillräcklig bränsleeffektivitet mellan hamnar och tid som går till spillo när fartyg väntar på att anlöpa hamnar eller
passera andra områden med livlig trafik. Att eliminera dessa ineffektivitetsfaktorer utgör grunden för Wärtsiläs
ekosystembaserade strategi för utfasning av fossila bränslen.

Tillsammans med sina kunder och partner har Wärtsilä en idealisk position när det gäller att utveckla positiva nya
lösningar som leder till en ny shippingera. Tack vare vår omfattande produktportfölj samt stora installerade bestånd
och industriella know-how kan vi fortsätta att utveckla smarta teknologier, affärsmodeller och kompetensområden
som behövs för att skapa ett smart marinekosystem.

Genom att tillämpa smart teknologi och prestandaoptimerande tjänster siktar Wärtsilä på att leverera bättre
effektivitet, minimala klimatkonsekvenser och en förbättrad säkerhet till shippingindustrin. Detta möjliggör en mer
hållbar, säker och lönsam verksamhet för fartygsägare och operatörer runt om i världen. Det ultimata målet är att
möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smarta teknologier.

AnchorSmart EnergySmart Energy
Energimarknaden övergår till mer flexibla och hållbara energisystem. Wärtsilä förväntar sig en framtid som till 100%
baserar sig på förnybar energi. Wärtsilä Energys mål är att vara kundernas mest betrodda partner när det gäller att
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frigöra värdet av en optimerad omställning på energimarknaden genom att tillhandahålla all nödvändig teknik,
tjänster och lösningar för hållbara, pålitliga och prisvärda kraftsystem.

Övergången från traditionell oflexibel kraftförsörjning för basbelastning till förnybar energi drivs av de minskande
kostnaderna för ny teknik. Den operativa miljön blir alltmer komplex och nya aktörer fokuserar på olika delar av
värdekedjan. Lagringstekniken förändrar gamla konstruktionsprinciper, och betydelsen av flexibla gaslösningar ökar.
Samtidigt blir konsumenternas roll gradvis allt viktigare i kraftförsörjningen och som en källa till flexibilitet.
Digitaliseringen av hela industrin skapar nya möjligheter att prognostisera förbrukning och underhållsbehov samt
ökad konkurrenskraft.

Wärtsilä befinner sig i centrum av utvecklingen av framtidens energisystem. Företagets flexibla
kraftförsörjningslösningar och energilagringssystem möjliggör en unik kombination av energieffektivitet samt
bränsleflexibilitet och operativ flexibilitet inom basbelastning, stabilisering och toppbelastning. Dessa lösningar
möjliggör den nödvändiga reservkraften för kraftsystem baserade på förnybar energi eller kan senare övergå från
basbelastning eller intermittent drift till reservkraft när övergången på energimarknaden fortsätter. Målet är att hela
tiden utveckla optimala och miljövänliga lösningar för kunder genom att fokusera på Wärtsiläs kärnkompetens,
förståelse av marknaden och systemen, EPC-kompetens, systemoptimering och livscykelsupport.

Wärtsiläs energitjänster erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa tjänster och lösningar för att förbättra
affärsresultaten för kraftförsörjningsföretag. Lösningarna omfattar reservdelar och underhållstjänster för att
säkerställa maximal driftstid, ökad effektivitet och garanterad kraftverksprestanda. Wärtsilä upprätthåller och
optimerar kraftverkens prestanda med hjälp av heltäckande livscykellösningar som omfattar teknik, programvara
och serviceexpertis samt en övergripande syn och förståelse av installationer på systemnivå. Vårt mål är att
säkerställa våra kunders investeringar så att kraftverken är tillgängliga och tillförlitliga.

AnchorHållbar utvecklingHållbar utveckling
Ekonomiskt ansvarEkonomiskt ansvar

Wärtsiläs mål är att uppfylla aktieägarnas förväntningar och bidra till samhällets välfärd. Det förutsätter att vår
operativa verksamhet är effektiv, lönsam och konkurrenskraftig. En bra ekonomisk prestanda utgör en plattform för
andra hållbarhetsaspekter – såsom miljöansvar och socialt ansvar.

MiljöansvarMiljöansvar

Wärtsiläs mål är att vara en föregångare inom hållbar innovation samt att minska utsläppen i våra kunders
verksamheter och i samhällen överlag. Wärtsilä levererar smart teknik och smarta tjänster som hjälper till att mildra
klimatförändringen och skydda våra oceaner och hav. Vi arbetar kontinuerligt med att uppnå höga miljöstandarder i
vår verksamhet samt att förbättra miljöprestanda och effektivitet hos våra produkter och lösningar genom FoU,
samarbete, partnerskap och aktivt engagemang i ekosystem.

Socialt ansvarSocialt ansvar

Vi har höga etiska normer och vi bryr oss om de samhällen där vi arbetar. Vår verksamhet och våra relationer med
intressenterna styrs av våra verksamhetsprinciper. Wärtsilä är en ansvarsfull arbetsgivare, och vi vill erbjuda vår
personal en intressant och spännande arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, lika möjligheter
och utrymme för personlig utveckling. Vår målsättning är även att erbjuda en säker arbetsmiljö för vår personal och
våra leverantörer samt att minimera de hälso- och säkerhetsrisker som anknyter till användningen av våra produkter
och tjänster. Genom effektiv hantering av leverenskedjan samt kontinuerlig utveckling strävar vi efter att säkerställa
att värdena som uttryckts i verksamhetsprinciperna befrämjas i hela vår värdekedja.
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Målsättning

Växa snabbare än den globala BNP-tillväxten.

Utveckling

År 2019 var omsättningen stabil och uppgick
till 5.170 miljoner euro.

Anchor
MålsättningarMålsättningar
Finansiella målFinansiella mål

AnchorOmsättningOmsättning

Anchor
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Målsättning

Målet för rörelsemarginalen (EBIT%) är 14%
vid konjunkturtoppen. Vid konjunkturbotten är
målet att hålla rörelsemarginalen över 10%.

Utveckling

År 2019 uppgick det jämförbara
rörelseresultatet till 457 miljoner euro, vilket
utgör 8,8% av omsättningen.

Målsättning

Nettoskuldsättningsgraden är under 0,50.

Utveckling

År 2019 var nettoskuldsättningsgraden 0,30.

LönsamhetLönsamhet

AnchorKapitalstrukturKapitalstruktur
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Målsättning

Betala ut minst 50% av resultatet över cykeln.

Utveckling

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,48 euro
per aktie för räkenskapsåret 2019, vilket utgör
130,8% av rörelseresultatet.

AnchorUtdelningUtdelning
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Målsättning

Bidra till utvecklingen av tillförlitliga, hållbara,
prisvärda och moderna kraftsystem världen
över.

Tidsschema: 2020

Utveckling

Wärtsiläs nya produktlanseringar under 2019
inkluderar bland annat kraftverkslösningen
Modular Block, flerbränslemotorn 31DF för
energiindustrin samt energilösningen Engine+
Hybrid som underlättar energilagring och
användning av förnybar energi i kraftsystem.
Wärtsilä tecknade partnerskapsavtal med
Aalto-universitetet och Villmanstrands-Lahtis
tekniska universitet för forskningssamarbete
inom 100% förnybara energisystem.
Dessutom offentliggjordes nya partnerskap
med Soletair Power Oy och Q Power Oy inom
utveckling av rena bränslen. Under året såldes
nya moderna, högeffektiva och flexibla Smart
Power Generation-anläggningar, som drivs
med gas och flytande bränslen, med en
sammanlagd effekt på ca 1.540 MW.

Målsättning

Bli en global aktör i värdekedjan för LNG
genom att utveckla möjligheter, skapa
lösningar och bygga upp nödvändig
infrastruktur för att ersätta flytande bränslen
med ren LNG.

Tidsschema: 2020

Utveckling

I september 2019 överlämnade Wärtsilä
importterminalen Manga LNG i Torneå.
Terminalen levererades som ett EPC-kontrakt
och inkluderade all utrustning för lossning,
lagring, distributionsledningar, återförgasning,
lastning av tankbilar och fartygsbunkring. På
LNG-terminalen i Fredrikshamn lyftes
toppmodulen till LNG-tanken på plats.
Anläggningsarbetet fortsätter och det
mekaniska entreprenadarbetet har påbörjats.

Målsättning

Minska den totala energiförbrukningen (GWh)
med minst 7% från 2015 års nivå senast 2025.

Tidsschema: 2025

Utveckling

Fram till slutet av 2019 hade Wärtsilä uppnått
energibesparingar på 3,4 GWh, vilket
motsvarar 11,4% av det slutgiltiga målet.

AnchorHållbarhetsmålHållbarhetsmål

AnchorHållbara kraftsystemHållbara kraftsystem

AnchorSmå och medelstora LNG-lösningarSmå och medelstora LNG-lösningar

AnchorEnergibesparingarEnergibesparingar

Anchor
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Målsättning

Säkerställa att Wärtsiläs verksamhetsprinciper
(Code of Conduct) följs i hela organisationen
(med utbildningar för 100% av personalen).

Tidsschema: 2020

Utveckling

Utbildningarna följs upp fortlöpande. Vid
utgången av 2019 hade 94,3% av hela
personalstyrkan deltagit i utbildningen.

Målsättning

Uppnå det långsiktiga målet om noll olyckor.

Tidsschema: 2020

Utveckling

Koncernens LTIF-frekvens (olyckor som lett till
förlorad arbetstid) var 2,25 år 2019, det vill
säga något över årets mål på 2,14, men likväl
en förbättring på 10% jämfört med 2018
(2,50). Det förebyggande säkerhetsarbetet
fortsatte under året. Ledningens
säkerhetsvandringar ökade med 56% och
rapporteringen av tillbud och risker med 14%
jämfört med året innan. Wärtsilä inledde även
ett nytt säkerhetsprogram, ”Champions in
Safety”, för alla medarbetare i kundnära
verksamheter. Sammanlagt 3.900 personer
deltog i utbildningen under 2019.

Målsättning

Uppnå en balans mellan externa och interna
rekryteringar så att mer än 50% av de lediga
tjänsterna rekryteras internt, inklusive
befordringar och horisontella arbetsbyten.

Tidsschema: 2020

Utveckling

År 2019 fylldes 64% av de lediga
arbetsplatserna på befattningsnivå 3 och
uppåt med interna sökande och 36% genom
extern rekrytering.

Etiskt beteendeEtiskt beteende

AnchorArbetarskyddArbetarskydd

AnchorArbetshälsa – karriärArbetshälsa – karriär

Anchor
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Målsättning

Uppnå 100% deltagande i utvecklingssamtal.

Tidsschema: 2020

Utveckling

I slutet av 2019 hade totalt 91% av
medarbetarna haft utvecklingssamtal.

Målsättning

Öka andelen kvinnliga medarbetare till 20%.

Tidsschema: 2020

Utveckling

År 2019 var 17% av medarbetarna kvinnor.

Målsättning

Minska utsläppen av växthusgaser från
gasmotorer med 15% från 2015 års nivå
senast 2020.

Tidsschema: 2020

Utveckling

År 2019 utvidgades Wärtsilä 31SG-gasmotorn
till marina applikationer. Gasmotorernas
växthusgasutsläpp minskade med 8,6% från
jämförelseåret.

Målsättning

Bidra till utvecklingen av mer hållbara
transporter med hjälp av gasbaserad och övrig
teknik.

Tidsschema: 2020

Utveckling

Under 2019 lanserade Wärtsilä ett antal
lösningar, bland annat Navi-Planner, en lösning
för färdplanering och ruttoptimering, Wärtsilä
31SG-gasmotorn för marinmarknaden och
den hybrida energimodulen Wärtsilä HY för
mudderverk. I Intellitug-projektet utvecklade
Wärtsilä tillsammans med PSA Marine ett
koncept för självstyrande bogserbåtar som
testades i verkliga förhållanden. Wärtsilä gick
med i ZEEDS-initiativet (Zero Emission Energy
Distribution at Sea) och koalitionen Getting to
Zero 2030 för att bidra till utvecklingen av en
utsläppsfri sjöfart samt kommersiellt gångbara
utsläppsfria oceangående fartyg.

PersonalutvecklingPersonalutveckling

AnchorMångfaldMångfald

AnchorKlimatförändringKlimatförändring

AnchorKoldioxidsnåla transporterKoldioxidsnåla transporter

Anchor
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Målsättning

Minska de årliga koldioxidutsläppen från fartyg
med över 300.000 ton med hjälp av Enirams
lösningar.

Tidsschema: 2020

Utveckling

Koldioxidutsläppen minskade med
uppskattningsvis 234.000 ton under 2019, en
förbättring på 18% jämfört med året innan.

Målsättning

Genomföra leverantörsvärderingar enligt
följande:

• 96% av direkta globala
leverantörsutgifter

• 70% av indirekta leverantörsutgifter
• 80% av lokala leverantörsutgifter

Tidsschema: 2020

Utveckling

Genomförda leverantörsvärderingar år 2019:

• 96% av direkta globala
leverantörsutgifter

• 76% av indirekta leverantörsutgifter
• 69% av lokala leverantörsutgifter

KlimatförändringKlimatförändring

AnchorLeverantörsuppföljningLeverantörsuppföljning
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Anchor
WWärtsilä Marine-afärtsilä Marine-affärsområdetfärsområdet
Wärtsiläs mission går ut på att skapa ett smart marinekosystem – ett system där marinindustrin endast använder de
renaste tillgängliga bränslena. Ett system där kraftförsörjningen ombord optimeras och rutterna precisionsplaneras
för att undvika navigationsrisker, trafikstockningar och oväntade väntetider. Tack vare vår kompetens, integrerade
produktportfölj och kompletta livscykellösningar – som stöds av det mest omfattande servicenätet på marknaden –
är vi fast beslutna att vara den främsta aktören inom hållbar sjöfart.

Wärtsilä har en stark position inom marinindustrin. I dag har mer än 50.000 fartyg en eller flera installerade Wärtsilä-
produkter. Wärtsilä tillhandahåller också underhållstjänster till vart tredje fartyg som trafikerar på våra oceaner.

VVi svarar på utmaningen gällande utfasning av fossila bränsleni svarar på utmaningen gällande utfasning av fossila bränslen
Den största utmaningen för marinindustrin är utfasningen av fossila bränslen. Under de kommande årtiondena
måste branschaktörerna samarbeta för att producera ekonomiskt lönsamma alternativ som uppfyller Internationella
sjöfartsorganisationens (IMO) mål för minskning av växthusgaser. Ägare till enskilda fartyg och hela flottor måste
anamma förändringar på tre områden för att möjliggöra en utfasning av fossila bränslen. Dessa områden inbegriper
användning av teknik som förbättrar energieffektiviteten, användning av data för att optimera rutt- och driftsfaktorer
samt en övergång till gröna energikällor och bränslen.

Wärtsilä har ett brett utbud inom alla dessa tre områden, och vi har åtagit oss att stöda våra kunder i deras arbete
för att minska koldioxidutsläppen och att samarbeta med intressenter inom branschen, såsom tillsynsmyndigheter,
energibolag och klassificeringssällskap för att minska koldioxidutsläppen.

Detta åtagande bygger på vår djupa förståelse av våra kunders verksamhet, vårt tekniska ledarskap, branschens
bredaste portfölj av hård- och mjukvarulösningar samt det mest omfattande servicenätverket.

AnchorService för olika kundgrupper under fartygens hela livscykelService för olika kundgrupper under fartygens hela livscykel
Wärtsiläs marina kundkrets omfattar de viktigaste fartygssegmenten, inklusive traditionella handelsfartyg,
gastankfartyg, kryssningsfartyg och passagerarfärjor samt marinens fartyg och specialfartyg. Inom olje- och
gasindustrin servar vi aktivt offshoreanläggningar och relaterade fartyg.

När fartyg byggs krävs nära samarbete med skeppsvarv och fartygsägare för att designa och bygga fartyget enligt
specifikationerna i varje affärsverksamhet. Det är också viktigt att ha en plan för nybyggen som gör det möjligt att
anpassa fartyget under dess livslängd i syfte att möjliggöra en utfasning av fossila bränslen.

Våra kunder under fartygets livscykel inkluderar fartygsägare, fartygsoperatörer, förvaltningsbolag, befraktare och
hamnmyndigheter. Sådana kunders intressen omfattar:

• Färd- och driftsplanering, säkerställande av säkerheten och konkurrenskraftiga driftskostnader
• Planering och genomförande av underhåll för att maximera anläggningarnas driftstid
• Maximering av utnyttjandet av anläggningar
• Uppgradering och ombyggnad av fartyg för att iaktta förordningar och utsläppsmål för växthusgaser

Fartygsägarnas beslutsfattande påverkas också av fraktpriserna, räntenivån och fartygets kapital- och
driftskostnader. Andra faktorer, såsom iakttagande av miljölagstiftning och bränsleflexibilitet, inklusive en övergång
till gröna bränslen, är också viktiga. Beslutsprocessen påverkas allt mer av lastägare och befraktare, som strävar
efter att trygga verksamhetens säkerhet, förbättra miljöprestandan och sänka bränsleförbrukningen. Hamnar har
också blivit alltmer aktiva när det gäller att hantera trafikstockningar, utsläpp och säkerhet. Wärtsiläs utbud i
anslutningsprogram mellan fartyg och land omfattar applikationer som uppfyller hamnmyndigheternas behov, till
exempel fartygsanlöpning just-in-time.
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Wärtsilä vill fortsätta att betjäna en bred kundbas. Dessutom har vi åtagit oss att samarbeta med olika intressenter
för att ta itu med de största utmaningarna inom branschen och stegvis förändra hållbarhetsaspekterna inom
sjöfarten.

AnchorVVi har det bri har det bredaste utbudet inom branschenedaste utbudet inom branschen
Wärtsiläs marknadsnärvaro, kombinerat med det bredaste utbudet i branschen, gör det möjligt för oss att förstå
behoven och kraven i samband med vart och ett av dessa segment – från fartygskonstruktion till daglig drift, på
varje resa under fartygets livscykel. Vi erbjuder innovativa och konkurrenskraftiga hård- och mjukvarulösningar som
levereras effektivt och med hög kvalitet.

Vårt utbud omfattar motorer, propulsion, avgasreningssystem, elektriska lösningar, tätningar och lager, vatten- och
avfallshantering, gaslösningar, samt automations-, navigations- och kommunikationssystem, lösningar för hantering
av fartygsflottor, kontroll av fartygstrafik, simulatorer och utbildning samt livscykellösningar.

AnchorVVårt unika värårt unika värdeerbjudande finns i trdeerbjudande finns i tre väre värdepelardepelare:e:

EnergihanteringEnergihantering FärFärdplaneringdplanering Förvaltning av tillgångar ochFörvaltning av tillgångar och
flottorflottor

För ett nytt eller gammaltFör ett nytt eller gammalt
fartyg kan vi tillhandahållafartyg kan vi tillhandahålla
teknik och tjänster som:teknik och tjänster som:

Hamn till hamn-tjänster förHamn till hamn-tjänster för
både gamla och nya fartygbåde gamla och nya fartyg

Identifiering, planering ochIdentifiering, planering och
utförande av allt underhåll ochutförande av allt underhåll och
alla uppgraderingar för ettalla uppgraderingar för ett
fartyg och en flotta, samtidigtfartyg och en flotta, samtidigt
som vi säkerställer:som vi säkerställer:

Optimerar användningen och
valet av bränslen för att
producera energi på ett
ekonomiskt och hållbart sätt
under fartygets livscykel

Mot autonomi: Planering av säkra
rutter med ankomst just-in-time,
inklusive avgång och dockning i
potentiellt mycket överbelastade
hamnområden

Minimerade luft- och
vattenutsläpp

Minimerar luftutsläpp på vägen
mot en utfasning av koldioksid
inom sjöfarten

Optimering: Vägledning och, för
vissa tillämpningar, automatiskt
justering av driften för att öka
effektiviteten och minska avfallet,
t.ex. bränsleförbrukning per
enskild resa och på
fartygsflottans nivå

Minimerad driftstopp och
besparingar i driftskostnader
såsom bränsle, bemanning och
underhåll

Hanterar av energiefterfrågan och
-distribution

Maximal nyttjandegrad

Minimerar energiförluster Tillförlitlig och säker drift

Wärtsilä har en gedigen meritlista när det gäller att garantera prestandan hos kundernas tillgångar. Våra senaste
investeringar i teknologisk utveckling - från utrustning till datainsamling, anslutning, analys och insikter - ger oss en
unik förmåga att inte bara upptäcka avvikelser i utrustningens prestanda utan också att åtgärda sådana avvikelser.
Kort sagt möjliggör vi en mer hållbar, säker och lönsam verksamhet för fartygsägare och operatörer runt om i
världen.

Anchor
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Drivkrafter på marknadenDrivkrafter på marknaden
Den globala efterfrågan på nya fartyg är främst beroende av den globala ekonomins utveckling och dess inverkan
på handeln och behovet av transportkapacitet. Andra faktorer såsom skeppsvarvens kapacitet, priset på nybyggen,
nedmontering och skrotning, pris och tillgång på bränsle, räntenivå och fraktpriser påverkar också dessa branscher
när det gäller nybyggen. Det åtagande som industrin har vidtagit för att minska koldioxidutsläppen via IMO:s mål för
växthusgaser är den huvudsakliga drivkraften som påverkar nybyggen och alla aspekter som rör verksamheten,
inklusive behovet av uppgraderingar och ombyggnad.

Den viktigaste drivkraften för Wärtsiläs serviceverksamhet inom marinindustrin är storleken och åldersprofilen för det
installerade beståndet i relation till driftstimmarna för sådan utrustning.

AnchorKonkurrKonkurrensomgivning och marknadspositionensomgivning och marknadsposition
Till följd av det breda utbudet och den globala marknadsnärvaron är Wärtsiläs konkurrensområde omfattande.
Konkurrenterna utgörs av tillverkare av originalkomponenter inklusive motortillverkare, såsom MAN Energy
Solutions, Caterpillar och HiMSEN, propellertillverkare såsom Schottel och Thrustmaster samt tillverkare av miljö-
och stödutrustning såsom Alfa Laval. Dessutom konkurrerar vi med företag inom el och automation såsom
Siemens, GE, ABB, tillverkare av gassystem såsom TGE Marine och företag med ett brett utbud av produkter
såsom Kongsberg. Konkurrensen inom underhåll består främst av självständiga serviceföretag med global
verksamhet och lokala aktörer med ett begränsat utbud såsom reservdelssäljare, skeppsvarv som fokuserar på
reparationer, lokala verkstadsbolag och komponentleverantörer (inte tillverkare av originaldelar) samt företag
specialiserade på fälttjänster.

Wärtsilä är känt för sina innovativa och hållbara tekniska lösningar och mjukvara för marinindustrin. Wärtsilä har en
unik möjlighet att på ett heltäckande sätt hantera utmaningen med utsläpp från sjöfarten genom att tillhandahålla
ekonomiskt attraktiva lösningar och stöda utfasningen av fossila bränslen.

Wärtsiläs styrkor:

• Stark kunskap och närvaro inom alla större sjöfartssegment
• Den bredaste portföljen av tillförlitlig och högpresterande utrustning och programvara i branschen
• Förmåga att stöda våra kunder mot utfasning av fossila bränslen med lösningar inom alla nödvändiga

områden för att nå växthusgasmålen, dvs. användning av data, energieffektivitet och bränslen
• En unik mjukvaruplattform (Fleet Operations Solution) som ansluter fartyg till land och använder data för

att optimera färdplaneringen samt driften av flottan
• En komplett livscykeltjänst som stöds av ett oöverträffat globalt servicenät och teknisk support
• Förmåga att minska de operativa riskerna för våra kunder och garantera anläggningens prestanda
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Anchor
WWärtsilä Energy-afärtsilä Energy-affärsområdetfärsområdet
Wärtsilä leder omvandlingen mot en framtid baserad på 100% förnybar energi. Vi hjälper våra kunder ta tillvara
potentialen av energiövergången genom att optimera deras energisystem och framtidssäkra deras installationer. Vårt
sortiment omfattar flexibla kraftverkslösningar, energihanteringssystem, energilagring samt livscykeltjänster som
möjliggör ökad effektivitet och garanterad prestanda. Wärtsilä har 72 GW installerad kraftverkskapacitet i 180 länder
runtom i världen.

AnchorVVii har trhar tre kundsegmente kundsegment
Wärtsiläs tre huvudsakliga kundsegment på energimarknaden är kraftverksbolag, självständiga kraftproducenter och
industrikunder.

Kraftverksbolag distribuerar el, värme och gas till invånare samt kommersiella och industriella slutanvändare. De
investerar i olika slags kraftverk och energilagringsanläggningar för att säkerställa en adekvat belastning och en
optimerad palett bestående av kostnadseffektiva och tillförlitliga produkter och tjänster för sina kunder.

Självständiga kraftproducenter är finansiella investerare som investerar i kraftförsörjning och
energilagringsanläggningar. Sedan säljer de den genererade kraften antingen till kraftverksbolag eller direkt till
slutkunder. Deras investeringar är avkastningsinriktade, och liksom när det gäller elbolagen beror deras tekniska
krav på applikationerna.

Industriella kunder utgörs främst av privata företag med energiintensiv produktion. Genom att investera i interna
kraftverk kan de uppnå lägre energikostnader och tillförlitlig kraftförsörjning. Wärtsilä betjänar den översta
kundkategorin, dvs. stora industriföretag med en relativt hög elförbrukning, såsom datacentraler samt
cementfabriker och gruvanläggningar.

AnchorVVårt sortiment baserar sig på flexibilitet och livscykelstödårt sortiment baserar sig på flexibilitet och livscykelstöd
Wärtsiläs energilösningar används i flera applikationer. Dessa omfattar lösningar för basbelastning, kapacitet för
nätstabilitet, lösningar för toppbelastning och reglerkraft samt optimering av kraftförsörjningssystem som i hög grad
baserar sig på förnybara bränslen. Vi erbjuder våra kunder en övergripande förståelse av energisystem, inklusive
fullständigt integrerade anläggningar och avancerad mjukvara med värdeskapande livscykeltjänster.

Våra flexibla kraftverk skräddarsys enligt kundernas specifika behov med hjälp av modulbaserade produkter och
tjänster. Leveranserna varierar mellan leveranser av utrustning till kompletta EPC-paket som omfattar projektering,
upphandling och utförande med hjälp av Wärtsiläs överlägsna projekthantering. Wärtsiläs kraftverkslösningar är det
bästa sättet att stöda kraftsystem genom att erbjuda den högsta graden av flexibilitet, vilket möjliggör konstruktion
och uppbyggnad av energisystem som i hög grad baserar sig på förnybar energi, samtidigt som
systemkostnaderna minimeras. Med hjälp av vårt utbud av energilagring och avancerad mjukvara för
energiförvaltning möjliggör våra lösningar en övergång till ett hållbart, tillförlitligt och prisvärt kraftförsörjningssystem
med låga koldioxidutsläpp. På de marknader där denna omvandling av kraftförsörjningen ännu inte kommit i gång
erbjuder Wärtsiläs effektiva, tillförlitliga och flexibla basbelastningslösningar som i framtiden kan användas för att
backa upp förnybar energi.

Med hjälp av våra tjänster som omfattar allt från reservdelar och grundläggande support till kompletta drifts- och
underhållsavtal maximerar vi kraftverkens driftstid och tillförlitlighet samt erbjuder en livscykelkostnadsgaranti.
Prestandan hos våra kunders installationer optimeras över livscykeln genom uppgraderingar, moderniseringar,
bränslekonversioner samt lösningar som främjar säkerheten och cybersäkerheten. När kundernas affärsmodeller
förändras ökar behovet av driftstjänster, vilket skapar möjligheter till användning av uppföljning och analys i realtid för
att optimera deras affärsverksamhet.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Detta är Wärtsilä 28

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


AnchorDrivkrafter på marknadenDrivkrafter på marknaden
På energimarknaden är de viktigaste drivkrafterna för Wärtsilä:

• Ekonomisk tillväxt, elektrifiering och förbättrad levnadsstandard
• Snabbt ökande användning av förnybar energi och utfasning av oflexibel termisk kapacitet
• Decentraliserad energi
• Flexibel användning av gas får större betydelse
• Nya lagringsteknologier
• Data och digitalisering

Ekonomisk tillväxt, en förbättrad levnadsstandard och en ökande elektrifiering leder till en ökning i elförbrukningen i
länder utanför OECD. Utvecklingen av en mer hållbar energiinfrastruktur styrs av klimatpolitiken och ekonomin. Den
strängare regleringen av utsläpp leder till att gamla kraftverk läggs ner och till att kolintensiva energikällor ersätts av
bränslen med låga kolutsläpp, såsom naturgas och förnybara energikällor. Investeringarna i kraftförsörjning med
förnybara energikällor ökar när sol- och vindkraft blir allt mer kostnadseffektiva. Detta minskar i sin tur driftstimmarna
för konventionell termisk kapacitet och skapar ett avsevärt behov av flexibilitet i kraftförsörjningssystemen som kan
lösas med hjälp av energilagring och flexibel kapacitet. Gas som bränsle anses ha en nyckelroll för att ge systemen
flexibilitet. I framtiden kommer gas att bli mer och mer koldioxidneutral eftersom gasteknik som använder syntetiska
bränslen baserade på förnybar energi blir allt vanligare. Nya data- och plattformsbaserade affärsmodeller och -
lösningar möjliggör systemintegration och optimering av anläggningar under hela livscykeln.

AnchorKonkurrKonkurrensomgivningensomgivning
Wärtsiläs huvudsakliga konkurrenter inom stora gasbaserade projekt är gasturbintillverkare såsom GE, Siemens och
Mitsubishi Hitachi Power Systems. I konkurrensen med gasturbiner gör Wärtsiläs kombination av en hög effektivitet,
en bättre bränsleflexibilitet och en överlägsen operativ flexibilitet det möjligt för Wärtsilä att erbjuda bättre
värdeförslag för olika slags kundprojekt. När det gäller mindre gaskraftverk och kraftverk som drivs med flytande
bränslen är de största konkurrenterna främst andra leverantörer av interna förbränningsmotorer, såsom MAN Energy
Solutions, Caterpillar (MAK) och Rolls-Royce samt tillverkare av högvarviga motorer. Wärtsiläs avancerad gas- och
flerbränslebaserad motorteknik, optimerade modulbaserade kraftverk, överlägsna projekthanteringsförmåga och
globala support under installationernas livscykel har gett Wärtsilä en ledande position inom
förbränningsmotorbaserade kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen. Inom energihanterings- och
batterilagringssystem består konkurrenterna av bland annat Fluence, NEC och Tesla.

Konkurrensen inom underhållstjänster är fragmenterad och består främst av lokala aktörer med ett begränsat
serviceutbud. Konkurrensen inom livscykellösningar kommer från några regionala aktörer som kan tillhandahålla
driftstjänster. När det gäller tjänster relaterade till drift av anläggningar finns det nya och mer etablerade konkurrenter
som tillhandahåller mjukvara och analysverktyg över branschgränser, medan vissa elbolag utvecklar egna sådana
verktyg.

Wärtsiläs styrkor:

• Konkurrenskraftiga kapitalkostnader och kompetens inom planering, försäljning och konstruktion (EPC)
• Unik operativ flexibilitet och bränsleflexibilitet
• Den mest beprövade mjukvaruplattformen för optimering av förnybara energikällor
• Starka resultat inom drift och underhåll, optimering av driftskostnader samt ökning av tillförlitlighet och

effektivitet under anläggningens livscykel
• Global teknisk support och know-how

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Detta är Wärtsilä 29

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


Anchor
TTillverkning och forskning & utvecklingillverkning och forskning & utveckling
I sin tillverkning fokuserar Wärtsilä på säkra, innovativa och digitalt uppkopplade processer. En stark kultur av
operativ kompetens och engagemang för fortlöpande förbättringar utgör grunden för att säkerställa att leveranser
sker i tid, kostnadseffektivt och högkvalitativt från avancerade produktionsmiljöer.

De viktigaste tillverkningsaktiviteterna i våra digitaliserade fabriker är inriktade på montering, testning och
slutbehandling av produkter samt på egen tillverkning av nyckelkomponenter. Teknologiskt ledarskap betonas
kontinuerligt i våra FoU-aktiviteter.

Ett globalt tillverkningsavtryck som går mot en utvidgad förEtt globalt tillverkningsavtryck som går mot en utvidgad företagsvisionetagsvision
Vi har ett globalt tillverkningsavtryck som optimeras fortlöpande med tanke på kompetens, tillgänglighet, närhet till
kunderna och effektivitet. Vår monteringsbaserade tillverkningsmodell, som är starkt kopplad till ett brett nätverk av
leverantörer, ger en mycket flexibel kapacitet.

För att ytterligare utnyttja detta nätverk och för att stöda vår Smart Marine- och Smart Energy-vision investerar vi i
skapandet av ett smart tillverkningsekosystem, där alla huvudsakliga samarbetspartner, leverantörer och olika
produktionsanläggningar är anslutna för att skapa ett utvidgat företag. Investeringen i Smart Technology Hub i Vasa,
Finland, är ett centralt element i detta ekosystem.

Vi har nära samarbete med noggrant utvalda leverantörer från hela världen, och tack vare de utmärkta relationerna
och informationsutbytet kan vi säkerställa att ledtiderna för komponentleveranserna uppfyller kraven på marknaden.
I sourcingstrategin betonas prestanda och innovation. Målet är att fortlöpande utveckla och befästa den globala
leveranskedjan för att bevara kvaliteten och kostnadsnivån. En hög anslutningsnivå, smart användning av avancerad
teknik, dataintegration och smidig informationsdelning utgör kärnan i Wärtsiläs smarta tillverkningsekosystem.
Därför testar vi maskininlärning och analys för att säkra data som samlats in i hela värdekedjan.

Vår fortlöpande strävan efter kvalitet och effektivitet stöds av företagets starka operativa kompetens samt
investeringar i förstklassig avancerad tillverkningsteknik och automatiserade lösningar.
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Mot en hållbar framtid genom FoUMot en hållbar framtid genom FoU
För att främja en hållbar framtid på marin- och energimarknaderna använder vi digitalisering och smarta teknologier
för att leverera nya produkter och lösningar. En stor andel av våra investeringar i utvecklingen av produkter och
lösningar siktar på att säkerställa att miljökraven uppfylls samt på att ge våra kunder kort- och långsiktiga fördelar.
Till följd av detta är Wärtsilä väl positionerat för att hjälpa kunderna att minska utsläppen och användningen av
naturresurser.

Wärtsilä utvecklar teknologier som uppfyller allt strängare hållbarhetsmål inom både Energy- and Marine-
affärsområdet. Ny teknik införs för att uppfylla både nuvarande och framtida hållbarhetskrav. Sådana trender
omfattar en övergång till koldioxidneutrala bränslen, såsom biobränslen och syntetiska bränslen. Wärtsilä har såväl
kunskap som teknik och produkter för att möjliggöra denna övergång.

Att optimera kvaliteten på våra nya lösningar och lanseringen av dem sker med hjälp av ökad simulering,
modularisering, virtuell testning och validering. Fokus ligger på fortlöpande förbättringar som säkerställer
tillförlitligheten och säkerheten utan att kompromissa med kvaliteten. Först efter att lösningarna har klarat alla steg i
valideringsprocessen både i laboratoriet och på fältet och när deras prestanda uppfyller Wärtsiläs höga standarder
kan de lanseras på marknaden.

Allt störrAllt större kundväre kundvärde genom öppen innovationde genom öppen innovation
Meningsfulla kontakter med ett brett spektrum av intressenter, inklusive kunder, leverantörer, samarbetspartner,
myndigheter, universitet och uppstartsföretag utgör grunden för vår öppna innovationsverksamhet. Genom att
samskapa och samarbeta inom vårt ekosystem kan vi avsevärt förkorta tiden från innovation till lansering och
snabbare reagera på nya marknadsbehov. Detta förstärks av samskapande aktiviteter med kunder för att
säkerställa att alla nya produkter och lösningar skapar maximalt värde, från monteringslinjen till hela livscykeln.

Den öppna innovationsstrategin främjas genom vår ökade globala närvaro i nystartade aktiviteter. Vi deltar
regelbundet i en mängd olika acceleratorer och vi har bjudit in partner för att tillsammans skapa prototyper och
validera nya produkter och lösningar på vårt nya Smart Partner Campus. Genom samarbete med partner på
Wärtsiläs FoU-center kan vi snabbt identifiera potentiellt mervärde för kunderna. Den öppna innovationsstrategin
sammanför kompetens och resurser från ekosystemet för att påskynda skapandet av branschledande lösningar.

SamarbetsprSamarbetsprogram inom forskningogram inom forskning
Wärtsilä deltar i samarbetsprogram inom forskning som involverar universitet, forskningsinstitut och industriella
partner för att öka tillförlitligheten och effektiviteten hos produkter, samtidigt som man strävar efter att minska
miljökonsekvenserna.

Ett program som Wärtsilä deltar i är Integrated Energy Solutions to Smart and Green Shipping (INTENS). INTENS är
en branschomfattande gemensam satsning för att främja den digitala omvandlingen inom och bortom
marinindustrin.

Smart TSmart Technology Hubechnology Hub
Wärtsilä bygger ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion i Vasa, Finland. Flera viktiga
milstolpar i programmet nåddes under 2019, då projektet övergick från planering till implementering. I augusti 2019
påbörjades byggandet. Byggstartsceremonin ordnades den 10.9.2019. De första överföringarna till den nya
webbplatsen planeras äga rum i slutet av 2020, och Smart Technology Hub tas i drift under 2021.

Inom Smart Technology Hub kommer det att finnas ett Smart Partner Campus där forsknings- och
produktutvecklings aktiviteter kan äga rum tillsammans med Wärtsiläs kunder och leverantörer, uppstartsföretag och
universitet. I mars 2019 valde Wärtsilä de första partnerna för Smart Partner Campus. Den första fasen i konceptet
utformas tillsammans med Danfoss, Demos Helsinki Oy, NLC Ferry Ab Oy, Royal Caribbean Cruises Ltd, Vasa
Elektriska Ab och Vasa universitet.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Detta är Wärtsilä 31

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


Anchor
Innovationer för hållbar utvecklingInnovationer för hållbar utveckling
Wärtsiläs mål är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smarta teknologier. I egenskap av en världsledande
leverantör av kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaden spelar vi en nyckelroll i tillhandahållandet
av miljövänliga lösningar och tjänster som maximerar miljöprestandan. Det här utgör grunden för vårt arbete för en
hållbar utveckling, och det stöds av vårt starka engagemang för en ansvarsfull affärsverksamhet.

Behovet av klimatåtgärder i kombination med en ökande global efterfrågan på energi och begränsade naturresurser
ökar behovet av att påskynda övergången till ren och flexibel energi och låga utsläpp och smarta transporter.
Wärtsilä investerar kontinuerligt i utveckling av teknik för en framtid som till 100% baserar sig på förnybar energi och
ett smart marint ekosystem. Hållbara innovationer och produktutveckling i kombination med vårt fokus på
digitalisering och smart teknik hjälper oss att bemöta våra kunders aktuella behov och framtida krav samt att förbli
en föregångare i branschen.

En hållbar framtid genom FoUEn hållbar framtid genom FoU
Wärtsilä utvecklar hållbara lösningar på bred front, inklusive teknologier relaterade till en förbättrad verkningsgrad,
bränsleflexibilitet, minskning av gasformiga och flytande utsläpp, minskning av mängden avfall, bullerbekämpning,
hybrid- och energilagringssystem samt hantering av avlopps- och ballastvatten. Genom vår proaktiva inställning till
de framtida kraven har vi utvecklat både primära och sekundära tekniker samt utvidgat antalet användbara
bränslen. Dessutom utvecklar Wärtsilä aktivt digitala innovationer och avancerade dataanalyssystem för sjöfarts-och
energisektorerna. Vi erbjuder intelligenta digitala lösningar och tjänster för att samla in, analysera, övervaka och
rapportera data i syfte att optimera verksamheten och minska utsläppen.

Vårt engagemang för investeringar i forskning och produktutveckling gynnar både våra kunder och miljön på både
kort och lång sikt. De viktigaste inslagen i våra miljölösningar och tjänster är:

• Iakttagande av miljöbestämmelserna
• Livscykelstöd och -optimering
• Tillförlitlighet, säkerhet och en lång ekonomisk livslängd
• Hög verkningsgrad
• Digital intelligens
• Låga utsläpp
• Integrering av förnybar energi med motorer och lagringssystem
• Bränsleflexibilitet
• Dynamiska funktioner
• Låg vattenförbrukning

Genom kombinationer av dessa nyckelegenskaper och förståelse av fördelarna med vårt utbud på systemnivå kan
vi tillhandahålla lösningar som möjliggör utvecklingen av hållbara fartygs- och kraftförsörjningssystem.

Förbättrad verkningsgradFörbättrad verkningsgrad

EfEffektiv sjöfartfektiv sjöfart
Wärtsilä Fleet Operations Solution (FOS) är utformat för att uppnå högsta säkerhet till sjöss,
öka sjöfartens effektiviteten och förenkla vardagliga uppgifter både på land och ombord.
FOS förenar alla navigationsprocesser och färddata på en enda plattform, vilket gör att
besättningen och driftcentret fungerar som en enhet. FOS erbjuder förbättrade
driftprocesser avseende fartygsflottans prestanda, färdplanering som beaktar
väderleksförhållandena och rapportering från fartyg till land i enlighet med miljöbestämmelser
som EU-MRV och IMO-DCS.
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TTotal fartygs- och driftsefotal fartygs- och driftseffektivitetfektivitet
Ett effektivt system med låga utsläpp för hela fartyget uppnås genom att kombinera
optimerad fartygsdesign med Wärtsiläs kunskap om automation, maskineri, propulsion och
kontrollsystem. Wärtsilä har utvecklat ett antal effektivitetskoncept såsom Electric Propulsion
Systems Low Loss Concept (LLC) och Low Loss Hybrid (LLH). Wärtsilä erbjuder även
optimeringstjänster för fartygsdrift som förbättrar energieffektiviteten, minskar utsläppen och
kostnaderna och bidrar till att fatta bästa möjliga beslut för hantering av anläggningar och
driftsprestanda.

EfEffektiva kraftverkfektiva kraftverk
Wärtsiläs motorbaserade kraftverk den högsta effektiviteten och en hög flexibilitet med enkel
cykel och drift med flera slags bränslen. Den totala effektiviteten kan förbättras och

optimeras ytterligare genom att man lägger till hybridlösningar, flexicycleTM lösningar
(kombinerade ångcykler), kombinerad värme och kraftproduktion (CHP, kraft, värme och
kyla) och även genom Wärtsiläs livscykellösningar som säkerställer att kraftverk fungerar på
det mest energieffektiva sättet och i enlighet med föreskrifterna. Wärtsilä erbjuder också
verktyg för smart integration av energiproduktion och lagring på systemnivå.

Förbättrad verkningsgrad för motorFörbättrad verkningsgrad för motorerer
Vårt långsiktiga fokus på en förbättrad verkningsgrad för motorer har resulterat i att Wärtsiläs
motorer har den högsta verkningsgraden bland befintliga kraftgeneratorer. En viktig
framgångsfaktor är utvecklingen av integrerade motorfunktioner som möjliggör låga utsläpp
och en hög verkningsgrad. Wärtsilä 31 är den mest bränsleekonomiska fyrtaktsmotorn i
världen. Wärtsilä 31SG är den nyaste gasmotorn i vårt utbud, och den ökar effektiviteten till
en ny nivå för förbränningsmotorer.

Uppgradering av den prUppgradering av den propulsiva verkningsgradenopulsiva verkningsgraden
Våra miljövänliga propulsionsprodukter är kritiska faktorer med tanke på fartygets
övergripande miljökonsekvenser. Wärtsiläs propulsionsenheter och energisparande lösningar
såsom Wärtsilä EnergoFlow förbättrar bränsleeffektiviteten med upp till 10% och minskar
NOx- och CO2-utsläppen.

Minskade luftutsläppMinskade luftutsläpp

COCO2-2- och andra växthusgasutsläpp (GHG)och andra växthusgasutsläpp (GHG)

Wärtsilä fokuserar på att utveckla tekniker som minskar GHG-utsläppen på otaliga sätt.
Dessa omfattar bland annat gas- och flerbränslemotorer, miljömässigt avancerade
fartygslösningar samt lösningar för ruttoptimering och energilagring. Wärtsiläs flexibla
energilösningar möjliggör en övergång till energilösningar som till 100% drivs med förnybara
bränslen. På systemnivå uppnås minskning av GHG-utsläpp med hjälp av optimal integration
av förnybara energikällor och användning av förnybara bränslen.

SOSOxx-utsläpp-utsläpp

Wärtsilä har flera lösningar som hjälper kunderna att minska på SOx-utsläppen och uppfylla
kraven enligt lokala och globala regelverk. Wärtsiläs teknologiska utveckling stöder lösningar
som gör det möjligt att använda bränslen med varierande svavelhalt och system som
avlägsnar svavel från avgaserna och möjliggör användning av alternativa bränslen med
obefintlig svavelhalt, såsom naturgas. Wärtsiläs avgasreningssystem (EGCS) minskar inte
bara SOx-utsläppen utan avlägsnar även stora partiklar (PM) och svart kol. Wärtsilä EGCS

kan anpassas till gränsen på 0,1% i utsläppskontrollområden (ECA) och den globala
begränsningen på 0,5% enligt IMO.
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NONOxx-utsläpp-utsläpp

Alla produkter i Wärtsiläs marinmotorsortiment uppfyller IMO NOx Tier II. Wärtsiläs lösningar
för efterlevnad av IMO NOx Tier III är selektiv katalytisk reduktion (SCR), flerbränslemotorer i

gasdrift och enbart gasmotorer (Wärtsilä 31SG). NOx-utsläppsnivåerna från Wärtsiläs
stationära motorbaserade kraftverk är tillräckligt låga för att uppfylla de nyaste miljökraven.
Wärtsilä erbjuder lösningar såsom SCR som uppfyller de strängaste miljöbestämmelserna.

Skydd av den marina miljönSkydd av den marina miljön

System för hantering av ballastvattenSystem för hantering av ballastvatten
Wärtsiläs Aquarius-system för hantering av ballastvatten (BWMS) som godkänts av IMO och
USCG förebygger spridningen av invasiva arter i vattenekosystem med ballastvatten.
Aquarius BWMS-sortimentet erbjuder teknik baserad på både ultraviolett strålning
(typgodkänd av USCG) och elektroklorering (typgodkänd av USCG).

AAvfallshanteringvfallshantering
Wärtsilä erbjuder ett komplett, helt integrerat hanteringssystem för vått och torrt avfall för alla
slags fartygstyper och -storlekar. Wärtsiläs innovativa avancerade avloppsreningsteknik med
extern membranseparation bygger på biologisk nedbrytning. Systemet möjliggör hantering
och behandling av både svart och grått avloppsvatten i överensstämmelse med den
strängaste globala lagstiftningen, inklusive avlägsnande av fosfater och nitrater, till exempel
enligt de krav som gäller för Östersjön och Alaska. Wärtsiläs produktsortiment för
avfallshantering omfattar även vakuumtoaletter och insamlingssystem, insamling av matavfall
& behandlingssystem, hantering, torkning och förbränning av fast avfall samt
vattenreningsanläggningar.

Hållbara innovationer 2019Hållbara innovationer 2019
År 2019 utvidgades sortimentet på Wärtsilä 31-motorer då 31SG-gasmotorn gjordes tillgänglig för
marinapplikationer och 31DF-flerbränslemotorn för kraftförsörjningsmarknaden. Utvecklingen av dessa motorer är
ett direkt resultat av Wärtsiläs pågående satsning på att minska utsläppen av växthusgaser från sina gasmotorer
med 15% till 2020 från nivån 2015. På energimarknaden lanserade Wärtsilä också en hybridenergilösning för
isolerade och avlägsna elnät och en modulär kraftverkslösning. På marinmarknaden lanserade Wärtsilä flera
lösningar till stöd för sin smarta marina ekosystemvision, inklusive nya navigationslösningar, hybridlösningar som
syftar till smartare prestanda och ökad lönsamhet.

Smarta energisystemSmarta energisystem

Lansering av Engine+ HybridEngine+ Hybrid: På samma sätt som i hybridfordon kombinerar lösningen
motorer och energilagring för att bilda ett helt integrerat, automatiserat system som ger
tillförlitlig och miljömässigt sund kraftproduktion med förbättrad effektivitet för isolerade och
avlägsna elnät, till exempel inom gruvdrift och andra autonoma kraftförsörjningssystem.
Lösningen möjliggör större effektivitet, underhållsoptimering, utsläppsminskning och en mer
strömlinjeformad tillsats av förnybar energi till kraftsystem.
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Lansering av en Modular Block-kraftverkslösningenModular Block-kraftverkslösningen: Detta prefabricerade, modulärt
konfigurerade och expanderbara hölje för Wärtsiläs medelvarviga 34SG
gasmotorgeneratorer möjliggör en minskning av installationstiden på plats från flera månader
till några veckor. Det gör också Wärtsiläs avancerade medelvarviga motorteknik tillgänglig för
applikationer där motorerna annars inte skulle vara lönsamma. Medelvarvig motorteknik har
en högre verkningsgrad och lägre livscykelkostnader än högvarviga motorer eller
gasturbinlösningar. Wärtsilä modulära kraftverk block är lätta att integrera i energi- och
lagringssystem baserade på förnybara energikällor. De är idealiska för att stabilisera och
balansera elnät när förnybara energikällor integreras i intermittent produktion.

Utvidgandet av flerbränslemotorflerbränslemotorn Wn Wärtsilä 31DFärtsilä 31DF till energiindustrin: Wärtsiläs senaste
motor-och kraftverkslösning på kraftförsörjningsmarknaden ger en hög verkningsgrad och
minskad bränsleförbrukning och lägre kostnader samtidigt som koldioxidutsläppen
minimeras. Verkningsgraden bibehålls även under partiella belastningsförhållanden, och
motorn kan motstå prestandaförluster vid drift i varma och fuktiga förhållanden.

Smarta marinekosystemSmarta marinekosystem

Lansering av högupplösningsradarhögupplösningsradarn RS24n RS24: RS24 är världens första kommersiellt
tillgängliga K-band marinradar. Genom att upptäcka mycket mindre objekt med en mycket
högre radarupplösning än konventionella S- eller X-bandradar, gör RS24 det möjligt att
upptäcka små fartyg och andra potentiella faror nära stora fartyg. Detta främjar säkerheten,
särskilt i livligt trafikerade farleder och hamnar. Tekniken utvecklades av företaget Guidance
Marine, ett Wärtsiläföretag.

Lansering av WWärtsilä HY för mudderfartygärtsilä HY för mudderfartyg: Denna nya produkt är baserad på Wärtsiläs
HY hybridpropulsionsteknik. Den är särskilt avsedd för att effektivisera
muddringsverksamhet. Wärtsilä HY för mudderfartyg kombinerar olika kraftkällor, inklusive
motorer och energilagringssystem, kraftdistributionsutrustning och system för
energihantering. Hållbarheten främjas genom minskade utsläppsnivåer i alla lägen, och noll
utsläpp uppnås med full batteridrift.

Lansering av nya ruttplanerings- och optimeringslösningen Navi-Plannerruttplanerings- och optimeringslösningen Navi-Planner: Nya Navi-
Planner har utvecklats av Transas, ett Wärtsilä-företag, och använder den elektroniska
sjökortsdisplayen och informationssystemet (ECDIS) för att avsevärt förkorta färdplaneringen
och lägsta navigeringssäkerhetsstandarder för en mindre erfaren besättning.

Lansering av den nya digitala versionen av Operim – operativ prdigitala versionen av Operim – operativ prestandaförbättring ochestandaförbättring och
-övervakning-övervakning: Operim förser ägare och operatörer med kontinuerliga data i realtid om
Wärtsiläs produkter och lösningar installerade på fartyg och utnyttjar den senaste digitala
tekniken för att tillhandahålla de data som behövs för att fartygen, och maskinerna som
driver dem, ska kunna uppnå optimal effektivitet vid alla tidpunkter. Den övervakar
prestandan hela tiden så att justeringar kan göras om driftsförhållanden, inklusive yttre
faktorer såsom sjögången och vädret, förändras.

Uppgradering av och ny design för LJX-serien av modulära vattenjettar till Wmodulära vattenjettar till Wärtsilä WXJ-ärtsilä WXJ-
serienserien: Utvecklingen baserar sig på en ny axialpumpdesign, som ökar prestandan med
närmare tre procent, medan de förbättrade kavitationsmarginalerna bidrar till att minska
miljökonsekvenserna genom en lägre bullernivå.
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Lansering av gasmotorgasmotorn Wn Wärtsilä 31SG för marinapplikationerärtsilä 31SG för marinapplikationer: Wärtsilä 31SG-motorn
minskar ytterligare de totala kostnaderna för ägande och miljöavtrycket för fartyg som är
verksamma i regioner där det finns en utvecklad gasinfrastruktur.

Lansering av WWärtsilä Dualguarärtsilä Dualguardd – en ny tätningslösning för oljesmorda fartyg: Lösningen
minskar risken för oljeläckage i drift och därmed sammanhängande bristande efterlevnad.
Den tål extrema förhållanden, skyddar mot fiskeredskap och annat skräp, och minskar
sannolikheten för skador, vilket ger förbättrad operativ och miljömässig effektivitet.

Partnerskap som stärker hållbarhetPartnerskap som stärker hållbarhet
År 2019 undertecknade Wärtsilä flera nya partnerskapsavtal och gick med i initiativ med ledande och avancerade
företag, universitet och andra organisationer för att ställa in företagets strategiska mål för en framtid som till 100%
baserar sig på förnybar energi och ett smart marint ekosystem. Dessa partnerskap syftar till att främja ny forskning
och samarbete om innovativa hållbara lösningar, förbättra effektiviteten och påskynda utvecklingen av lösningar med
nästan inga utsläpp inom sjöfart och rena bränslen.

Universitetssamarbete som stärker forskningUniversitetssamarbete som stärker forskning
Wärtsilä ingick ett partnerskapsavtal med Aalto-universitetet i Finland för att stärka och bredda det nuvarande
samarbetet och för att skapa lösningar på utmaningar relaterade till klimatförändringen, bristen på naturresurser och
digitaliseringen. Wärtsilä ingick också ett forskningsavtal med Villmanstrand-Lahtis tekniska högskola (LUT) i Finland
för modellering av strategiska kraftsystem, i syfte att förstå och utveckla energisystem som till 100% baserar sig på
förnybara energikällor. Enligt avtalet kommer LUT:s forskargrupp inom solkraft att stöda Wärtsiläs utvecklingsarbete
och ge tillgång till LUT:s databas om kraftförsörjningssystem.

Förbättrad efFörbättrad effektivitetfektivitet
Wärtsilä och Samsung Heavy Industries (SHI) undertecknade ett avtal om ett gemensamt utvecklingsprojekt som
syftar till att effektivisera LNG-fartyg och bojlastare. Utvecklingsarbetet tillsammans med SHI stöder Wärtsiläs
engagemang för att skapa ökad effektivitet, bättre miljömässig hållbarhet och förbättrad säkerhet för sina kunder.

Mot noll utsläpp inom sjöfartMot noll utsläpp inom sjöfart
Wärtsilä gick tillsammans med fem andra ledande nordiska industriföretag samman för att utforska de snabbaste
rutterna för att uppnå nollutsläpp inom ramen för initiativet Zero Emission Energy Distribution at Sea (ZEEDS).
Dessutom anslöt sig Wärtsilä till Getting to Zero 2030 Coalition, som har åtagit sig att utveckla kommersiella
oceangående fartyg med nollutsläpp som drivs av nollutsläppsbränslen och ta dem i drift fram till 2030. Tillsammans
med 74 andra organisationer har Wärtsilä åtagit sig att minska koldioxidutsläppen från djuphavssjöfart och dess
energikedjor, i linje med den mest ambitiösa tolkningen av IMO: s strategi för koldioxidutsläpp och IPCC:s senaste
relevanta klimatforskning.

Dessutom enades Wärtsilä och Singaporebaserade PSA Marine om att samarbeta för att skapa smart teknik för
marinsektorn, inklusive användning av elteknik eller hybridteknik som främjar användningen av energi- och
propulsionssystem med låga utsläpp. Syftet är att integrera den omfattande kompetens som utvecklats i samband
med IntelliTug-projektet i nya konfigurationer och koncept av hybrid- och elteknik samt andra rena energikällor.
Wärtsilä ingick också ett strategiskt femårigt utvecklingsavtal med det kinesiska statsägda skeppsvarvet CSSC
Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limited för att tillsammans utveckla ett hybridmudderverk och
eventuellt också andra hybridfartyg.

Rena bränslenRena bränslen
Wärtsilä tillhandahöll startfinansiering för Soletair Power Oy, ett uppstartsföretag i Finland som är verksamt inom
området Power-to-X. Soletair Power Oy har utvecklat ett unikt koncept för att förbättra luftkvaliteten i byggnader
genom att fånga in koldioxid och omvandla den till syntetiskt förnybart bränsle. Dessutom undertecknade Wärtsilä
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och Q Power Oy, ett finskt banbrytande biometaniseringsföretag, ett samarbetsavtal för att påskynda utvecklingen
och kommersialiseringen av förnybara bränslen. Företagen kommer att arbeta intensivt tillsammans för att utveckla
marknaden och hitta affärsmöjligheter för biometanisering och syntetiska bränslen globalt. Samarbetet med Soletair
Power och Q Power är en fortsättning på Wärtsiläs sätt att arbeta med nystartade företag och andra energiaktörer
för att utveckla och skala upp teknologier och affärsmöjligheter som stöder en framtid som till 100% är baserad på
förnybar energi.

Anchor
VVarför investera i Warför investera i Wärtsiläärtsilä
Wärtsiläs styrkor ligger i vårt integrerade service- och lösningsutbud, datadrivna innovationer, långvariga

nära kundrelationer och en global närvaro som saknar motstycke.

VVi stöttar kunderi stöttar kunderna med livscykellösningarna med livscykellösningar
Vår affärsmodell bygger på att leverera smart teknik och optimerade livscykeltjänster till marin- och
energimarknaderna. Serviceverksamheten står för ungefär 50% av omsättningen, vilket erbjuder en bra grund för att
uppnå det långsiktiga målet om lönsam tillväxt.

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster drivs av den alltmer sofistikerade tekniken i företagets installerade bas. Våra
digitaliseringssatsningar skapar nya möjligheter att utveckla värdeskapande lösningar för kunderna, till exempel
genom prestandaoptimering med hjälp av avancerad diagnostik.

En ledarEn ledare inom avancerad teknik för marin- och energimarknadene inom avancerad teknik för marin- och energimarknaden
Övergången till ren och flexibel energiproduktion samt behovet av effektiva och säkra transporter utgör grunden för
våra smarta lösningar. Som en föregångare i branschen är vår ambition att tillgodose behovet av innovativa och
energieffektiva lösningar. Vår digitala omvandling kommer att resultera i ökat mervärde för kunderna genom ett
växande fokus på samarbete och kunskapsdelning. Kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling är
avgörande för att säkerställa en konkurrenskraftig produktportfölj och en ledande position inom hållbara
innovationer.

Kapitalsnål afKapitalsnål affärsmodell med fokus på effärsmodell med fokus på effektivitetfektivitet
Vår tillverkningsmodell bygger på montering vid gemensamma produktions- och FoU-enheter. Det ger företaget
möjlighet att flexibelt anpassa verksamheten efter marknadsförhållandena och skapar synergier i
innovationsprocesserna. Vi fokuserar på kontinuerlig processförbättring i hela organisationen för att uppnå operativ
förträfflighet.

VVi satsar på teknikledarskap och aktieägarväri satsar på teknikledarskap och aktieägarvärdede
Vår stabila finansiella ställning möjliggör investeringar i forskning och utveckling samt tillväxt genom förvärv, och
samtidigt en solid utdelning till våra aktieägare.
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WWärtsilä finns med i följande hållbarhetsindex:ärtsilä finns med i följande hållbarhetsindex:

FTSE4Good Index
MSCI Global Sustainability Index

Series
Ethibel Sustainability Index (ESI)

Excellence Europe

ECPI Global Carbon Equity Index
& ECPI Global ESG Best in Class

Equity Index
OMX GES Sustainability Finland

Index
S&P Global, The Sustainability

Yearbook

STOXX Global ESG Leaders Index Dow Jones Sustainability Indices S&P Europe 350 ESG Index

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Hållbarhet 39

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


Hållbarhet

Hållbarhet i Wärtsilä 41

Intressentrelationer 42

Riktlinjer 48

Wärtsiläs ledningssystem 54

Personalstyrning 55

Miljöhantering 57

Arbetshälsa och arbetarskydd 59

Ansvarsfull affärsverksamhet 61

Principer för produktdesign 63

Styrning av leverantörskedjan 64

Information om hållbar utveckling 66

Ekonomiskt ansvar 66

Miljö 68

Socialt ansvar 72

Compliance 77

FN:s hållbarhetsmål och Wärtsilä 79

Rapporteringsprofil 82

Väsentlighetsbedömning 83

Rapporteringsprinciper 87

Oberoende bestyrkanderapport 90

GRI och UNGC index 93

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Hållbarhet 40

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


AnchorAnchor
Hållbarhet i WHållbarhet i Wärtsiläärtsilä
Vårt engagemang för hållbar utveckling och ansvarsfull affärsverksamhet baserar sig på våra mål och vår strategi
som tillsammans med målsättningarna för en hållbar utveckling utgör grunden för utvecklingen av bolagets
verksamhet och produkter. Wärtsiläs strategi baserar sig på tre centrala faktorer: energieffektiva lösningar,
livscykeloptimering och innovativa lösningar. Alla dessa områden bidrar till en mer hållbar framtid inom både energi-
och marinindustrin.

Eftersom vår styrka är vårt teknologiska ledarskap, spelar teknologin en viktig roll i vårt arbete för hållbar utveckling.
Wärtsilä Energy Business och Marine Business fokuserar på att utveckla och tillhandahålla hållbara lösningar och
tjänster för de branscher där de är verksamma. Utnyttjandet av livscykeldata bidrar till vårt mål att möjliggöra
hållbara samhällen med smart teknologi. Teknologin och FoU i vårt hållbarhetsarbete beskrivs i avsnittet
Innovationer för hållbar utveckling.

Principerna för Wärtsiläs förvaltning och riskhantering beskrivs i avsnittet Styrning. Wärtsilä identifierar och bedömer
sina hållbarhetsrisker på årlig basis. Enligt den gällande bedömningen är hållbarhetsriskerna måttliga, och hållbarhet
utgör en möjlighet för Wärtsilä.

Det övergripande perspektivet på hållbar utveckling presenteras i figuren Wärtsiläs hållbarhetsprinciper. Wärtsiläs
strategi för miljöansvar och socialt ansvar presenteras i strategiavsnittet. På koncernnivå ställer Wärtsilä
hållbarhetsmål för kärnområdena.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Hållbarhet 41

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2019/ar/detta-ar-wartsila/wartsila-energy-affarsomradet/
http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2019/ar/detta-ar-wartsila/wartsila-marine-affarsomradet/
http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2019/ar/detta-ar-wartsila/innovationer-for-hallbar-utveckling/
http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2019/ar/styrning/
http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2019/ar/styrning/risker-och-riskhantering/
http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2019/ar/detta-ar-wartsila/strategi/
http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2019/ar/detta-ar-wartsila/malsattningar/
http://www.wartsila.com/ar2018-sv


Wärtsiläs hållbarhetspolicy förvaltas systematiskt genom koncernövergripande vägledande principer och
ledningssystem samt praxis för väsentliga hållbarhetsfrågor och -konsekvenser.

Nyckelelementen i Wärtsiläs hållbarhetsledning beskrivs i tabellen nedan. Riktlinjerna utgör grunden för en enhetlig
ledningspraxis. Ledningen omfattar procedurer, processer och system för att hantera och övervaka relevanta teman.

RiktlinjerRiktlinjer FörvaltningsområdeFörvaltningsområde TTemaema

Verksamhetsprinciper
(Code of Conduct)
QEHS-policy
Policy för mänskliga rättigheter,
lika möjligheter och rättvisa
anställningsrutiner
Koncernhandboken

Personalstyrning
Produktdesign
Miljöhantering
Ledningssystem för arbetshälsa
och arbetarskydd
Ansvarsfull affärsverksamhet
Styrning av leverantörskedjan

Utsläpp
Iakttagande av
miljölagstiftning
Ekonomiska prestationer
Utbildning
Arbetshälsa och arbetarskydd

Följande frivilliga åtaganden styr också Wärtsiläs hållbarhetsarbete. Wärtsilä har undertecknat FN:s Global Compact
initiative och stöder dess tio principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Vi har förbundit oss
till att harmonisera vår strategi, kultur och dagliga affärsverksamhet med dessa principer och att engagera oss i
samarbetsprojekt som främjar hållbar utveckling. Våra verksamhetsprinciper och hållbarhetsprinciper är det
huvudsakliga ramverket som främjar principerna i vår inflytandesfär.

År 2019 gick Wärtsilä med i initiativet ResponSea tillsammans med andra medlemmar i Finlands marinindustri för att
främja en hållbar utveckling inom hela sektorn som en del av det finska samhällets engagemang för hållbar
utveckling. Vi har också förbundit oss att följa industrins energisparavtal i Finland i syfte att frivilligt effektivisera
användningen av energi 2017-2025. Wärtsilä North America Inc. har undertecknat tull- och
gränsbevakningsväsendets samt affärsvärldens frivilliga partnerskapsavtal mot terrorism (C-TPAT).

År 2019 anslöt sig Wärtsilä också till Getting to Zero Coalition, som har åtagit sig att utveckla kommersiella
oceangående fartyg med nollutsläpp som drivs av nollutsläppsbränslen och ta dem i drift fram till 2030. Mer
information om våra nya partnerskap som offentliggjorts under året finns i avsnittet Innovationer för hållbar
utveckling.

Vårt hållbarhetsarbete beskrivs också i följande avsnitt: Koncernchefens hälsning, Varför investera i Wärtsilä,
Centrala hållbarhetshändelser, År 2019 och Berättelser.

Anchor
IntrIntressentressentrelationerelationer
Aktiv kontakt med intressenterna spelar en avgörande roll för verksamhetens utveckling och ger möjlighet att utbyta
information, bygga upp långvariga relationer samt bidra till framväxten av hållbara samhällen.

Wärtsiläs viktigaste intressenter på koncernnivå är kunderna, ägarna, leverantörerna, personalen och samhället i
stort. Dotterbolagen definierar själva sina mest betydande intressenter. Utöver det som redan nämnts inkluderar
dessa vanligen bland annat boende nära fabrikerna samt olika utbildningsinstitutioner och myndigheter. Wärtsiläs
uppförandekod och dess stödpolicyer utgör grunden för hanteringen av intressentrelationerna.
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Kontakt med intrKontakt med intressenteressenter
Wärtsilä uppmuntrar och upprätthåller en aktiv och öppen dialog med sina intressenter för att utveckla innovativa
lösningar för framtiden.

För befintliga och potentiella kunder ordnar Wärtsilä kunddagar runt om i världen. Under evenemangen diskuteras
intressanta ämnen ur både lokala och globala perspektiv, samt nuvarande och framtida behov och utmaningar.
Dessutom arrangerar och deltar Marine Solutions och Energy Solutions varje år i hundratals branschevenemang
världen över, inklusive internationella och nationella seminarier, mässor och konferenser. Evenemangen besöks av
kunder och potentiella kunder, investerare, konsulter, leverantörer, studenter och andra intresserade aktörer.

Långsiktiga forskningsprogram och partnerskap är en viktig metod för att främja öppen dialog och samarbete med
nyckelaktörer i branschen och viktiga forskningsinstitut. Wärtsilä har aktivt tagit initiativ till och deltagit i ett flertal
forskningspartnerskap, både lokalt och internationellt. Nya partnerskap som inletts 2019 presenteras i avsnittet
Innovationer för hållbar utveckling.

Fokus på analytiker och investerarFokus på analytiker och investerare: We: Wärtsilä Capital Markets Dayärtsilä Capital Markets Day
Wärtsiläs direktion bjuder med 18 månaders mellanrum in finländska och utländska analytiker, investerare och
finansiärer till ett evenemang som informerar om Wärtsiläs strategi och framtida inriktning. I november 2019 besökte
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60 gäster Wärtsilä Capital Markets Day (CMD) i Helsingfors, och ytterligare 160 deltagare följde evenemanget via
direktsändning på webben. Genom öppen dialog och svar på insiktsfulla och ibland tuffa frågor från publiken fick
Wärtsilä möjligheten att positionera sig på marknaden och förklara hur företaget skiljer sig från konkurrenterna.

CMD är ett kombinationsevenemang som beskriver marknadstrender, gör en djupdykning i tekniska lösningar och
bjuder på ingående diskussioner om aktuella ämnen. Att döma av responsen var deltagarna mycket nöjda med
evenemanget och genomgången av aktuella trender och Wärtsiläs positionering på marknaden fick ett intresserat
mottagande. Publiken uppskattade särskilt insikterna och analyserna kring framtidens energi.

Wärtsilä för dialog med medarbetarna på många sätt. Mer information om rutinerna och processerna för att stödja
en aktiv och engagerande medarbetardialog presenteras i avsnittet om Personalstyrning.

Wärtsilä upprätthåller även en aktiv och öppen dialog med lokala och internationella myndigheter. Syftet är att utbyta
information, bistå med expertis och stödja myndigheter i att förbättra regelverket. Wärtsilä deltar i offentliga samråd
inom relevanta områden för företaget.

IntrIntressentgruppessentgrupp Kanaler för dialogKanaler för dialog UtvärUtvärderingsverktygderingsverktyg
(fr(frekvens)ekvens)

KunderKunder • Regelbundna möten

• Gemensamma projekt

• Workshopar, evenemang och seminarier

• Kundspecifik kommunikation

• Koncernens webbplatser, sociala
mediekanaler

• Konferenser och mässor

• Systemet för kundrespons

• Kundundersökningar
(fortlöpande)

• Kvalitetsundersökningar
(fortlöpande)

MedarbetarMedarbetaree • Öppen och ständig dialog mellan ledningen
och arbetstagarna i form av interna
evenemang och kommunikationskanaler samt
daglig interaktion

• Årliga utvecklingssamtal

• Medarbetarsamtal och kontinuerlig feedback

• Town Hall-möten

• Interna kommunikationskanaler

• Utbildningar

• Lagstadgade nationella arbetstagarorgan och
europeiska företagsrådet

• Arbetsmiljökommittéer

• Spark, en gemensam informationsplattform

• Compliancerapporter

• Utvecklingsförslag (Continuous Improvement
Proposals, CIP) och initiativ

• Medarbetarundersökningen
MyVoice (årligen)

• Pulse-enkäter (ad hoc, 1–4
ggr/år)
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ÄgarÄgare, investerare, investeraree • Ledningens möten med investerare,
finansiärer och analytiker

• Årsstämmor

• Capital Markets Day

• Roadshower

• Börs- och pressmeddelanden

• Års- och delårsrapporter

• Koncernens webbplatser, intressenttidningar
och nyhetsbrev

• Investerarundersökning
(årligen)

• Hållbarhetsundersökningar
och index (årligen)

LeverantörLeverantörerer • Regelbunden dialog med leverantörerna kring
deras prestationer

• Leverantörsportalen eTool

• Stöd för leverantörsutveckling

• Leverantörsdagar

• Leverantörsutvärderingar
och revisioner (fortlöpande)

SamhälletSamhället • Kontakt med myndigheter i till exempel miljö-
och arbetsmiljöfrågor

• Möten med beslutsfattare

• Ställningstaganden och samråd

• Öppet hus

• Hållbarhetsredovisning

• Lokal kommunikation

• Sponsorskap

• Koncernens webbplatser, nyhetsbrev och
sociala mediekanaler

• Intressentrespons
(fortlöpande)

• Imageundersökning
(årligen)

OrganisationerOrganisationer • Regelbunden kontakt med fack- och
branschorganisationer och offentliga
organisationer

• Deltagande i styrelser och arbetsgrupper

• Möten, seminarier, konferenser och andra
evenemang

• Interna utvärderingar av
medlemskap i
organisationer (fortlöpande)

UniversitetUniversitet • Forsknings- och studentprojekt

• Diskussioner med universitetsledningar

• Avhandlingar och praktikplatser

• Evenemang, seminarier, föreläsningar

• Arbetsgivarundersökning
(årligen)

• Feedback från student- och
forskningsprojekt
(fortlöpande)

MedierMediernana • Pressträffar

• Enhets-, fabriks- och referensbesök

• Börs-, företags- och pressmeddelanden

• Intervjuer med ledningen och experter

• Års- och delårsrapporter

• Enkäter till affärsjournalister
(årligen)

• Synlighet i medierna och
Share of Voice-rapporter
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• Intressenttidningar, nyhetsbrev och sociala
medier

OrganisationsaktiviteterOrganisationsaktiviteter
Wärtsilä deltar och är medlem i ett flertal organisationer som är viktiga för företagets strategier och marknader. Vi
deltar i aktiviteter arrangerade av olika internationella och nationella organisationer och förbund genom vårt dagliga
arbete, vårt arbete i styrelser och arbetsgrupper och i samband med möten, seminarier och konferenser.

Nya medlemskap under 2019 var till exempel Power to X Allianz (Tyskland) och Europeiska kommissionens
europeiska hamnforum.

Viktiga organisationer för Wärtsilä och Wärtsiläs aktiviteter i dem vid utgången av 2019 presenteras i nedanstående
tabell.

IntrIntressentessent OrganisationOrganisation VVerksamhetens karaktärerksamhetens karaktär

Intressebevakare • Finlands näringsliv EK

• Centralhandelskammaren i
Finland

• ICC Finland

• International Chamber of
Commerce (ICC)

• Teknologiindustrin rf

Styrelsemedlemskap eller deltagande i
särskilda arbetsgrupper: EK, ICC
Finland, Teknologiindustrin.
Medlemskap och deltagande i
aktiviteter: Centralhandelskammaren i
Finland, ICC.

Industriorganisationer • American Public Power
Association (APPA)

• Association of Singapore
Marine Industries (ASMI)

• Brazilian Institute of Oil and
Gas (IBP)

• Brazilian Thermoelectric
Generators Association
(ABRAGET)

• Caribbean Utilities
Association (CARILEC)

• Cogen Europe

• Cruise Line International
Association (CLIA)

• Engine Manufacturers
Association (EMA)

• European Association of
Engine Manufacturers
(Euromot)

• European Engine Power
Plants Association
(EUGINE)

Styrelsemedlemskap eller deltagande i
särskilda arbetsgrupper: CARILEC,
CIMAC, Cogen Europe, EMA,
Euromot, EUGINE, SEA\LNG, VDMA,
WaterBorne TP.
Medlemskap och deltagande i
aktiviteter: ABRAGET, APPA, ASMI,
CLIA, EGCSA, ESA, IBP, Interferry,
Power to X Alliance, SGMF.
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• Exhaust Gas Cleaning
System Association
(EGCSA)

• Interferry

• International Council on
Combustion Engines
(CIMAC)

• SEA\LNG

• Power to X Alliance

• Society for Gas as a Marine
Fuel (SGMF)

• U.S. Energy Storage
Association (ESA)

• Verband Deutscher
Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA)

• WaterBorne TP

Standardiseringsorganisationer • International Organisation
for Standardisation (ISO)

• Finlands
Standardiseringsförbund
(SFS)

Deltagande i verksamhet

Internationella organisationer
och EU-organisationer

• Digital Transportation
Logistics Forum (DTLF)

• Europeiska hamnforumet
(EPF)

• European Sustainable
Shipping Forum (ESSF)

• Global Compact Nordic
Network (GCNN)

• Global Industry Alliance
(GIA)

• Internationella
sjöfartsorganisationen (IMO)

Deltagande i aktiviteter genom
nationella delegationer eller andra
organisationer: IMO.
Deltagande i aktiviteter: DTLF, EPF,
ESSF, GCNN, GIA.

Övriga • Climate Leadership
Coalition (CLC)

• European Energy Forum
(EEF)

• Finnish Business & Society
(FIBS)

Styrelsemedlemskap: CLC.
Medlemskap och deltagande i
aktiviteter: FIBS, EEF.
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Anchor
RiktlinjerRiktlinjer
I Wärtsiläs verksamhetsprinciper fastställs allmänna regler för alla medarbetare och riktlinjer för ansvarsfull
affärsverksamhet. Nyckelområdena i verksamhetsprinciperna omfattar laglydighet, transparens och fortlöpande
dialog med intressenterna, respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter, rättvisa
anställningsrutiner, antikorruption, bekämpning av bedrägerier och dataskydd.

Implementeringen av verksamhetsprinciperImplementeringen av verksamhetsprincipernana
Verksamhetsprinciperna kompletteras av koncernomfattande policyer som siktar på att upprätthålla de högsta
juridiska och etiska standarderna i all verksamhet. Wärtsiläs policy för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd
innehåller principer för hanteringen av miljökonsekvenserna av Wärtsiläs produkter och tjänster. Koncernens politik
om mänskliga rättigheter, lika möjligheter och rättvisa anställningsförfaranden skapar gemensamma ramar för
anställningspraxis i alla koncernbolag. Den omfattar följande områden: lika möjligheter, mänskliga rättigheter och
arbetstagarrättigheter, arbetstrivsel, nolltolerans mot trakasserier och belöningar. Wärtsiläs koncernhandbok
innehåller också andra policyer, såsom antikorruption, rapportering om compliance och leveranshantering. Syftet
med handboken är att se till att relevant lagstiftning iakttas och att ge ytterligare riktlinjer för den dagliga
verksamheten.

Vi intar en aktiv roll i tillämpningen av verksamhetsprinciperna och främjar implementeringen av dem genom effektiv
kommunikation samt med hjälp av skolningsprogram av innehållet till våra medarbetare. Tillämpningen av
verksamhetsprinciperna följs upp internt. Vi har också en extern visselblåsarkanal via vilken alla medarbetare kan
rapportera om eventuella avvikelser från verksamhetsprinciperna eller andra policyer. Rapporteringen kan ske
anonymt på 16 språk.

Leverantörer och affärspartner är en viktig och väsentlig del av den totala värdekedjan för våra produkter och
tjänster. De förväntas bedriva sin affärsverksamhet enligt samma höga lagstiftningsmässiga och etiska standarder
och affärsrutiner som Wärtsilä. Våra leverantörskrav samt leverantörshanteringssystem presenteras i kapitlet
Styrning av leverantörskedjan. Vi främjar tillämpningen av verksamhetsprinciperna genom att följa upp leverantörers
och affärspartners verksamhet, och vi har ett konsekvent bedömnings- och uppföljningsprogram för alla
mellanhänder som kompletteras av ett skräddarsytt e-inlärningsprogram.
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PrProgram för värogram för värderingar och verksamhetsprinciperderingar och verksamhetsprinciper
Vi har ett program för värderingar och verksamhetsprinciper som inkluderar åtgärder för att stärka den etiska
kulturen inom företaget. Programmet inkluderar diskussionsmoduler för Wärtsiläs värderingar och
verksamhetsprinciper, en personlig försäkran om iakttagande av verksamhetsprinciperna, ett e-inlärningsprogram
och införlivande av verksamhetsprinciperna i utvecklingssamtalen som omfattar alla medarbetare. Syftet med
samtalen om värderingarna och verksamhetsprinciperna är att skapa samförstånd och stärka värderingarna och
verksamhetsprinciperna. Dessutom ska alla medarbetare underteckna en försäkran om att de har tagit del av
verksamhetsprinciperna och kommer att iaktta dem i arbetet.

Diskussioner kring etik för att stärka förDiskussioner kring etik för att stärka företagskulturetagskulturenen
Wärtsiläs ambition är att ha den bästa möjliga företagskulturen och hjälpa medarbetarna att fatta rätta beslut i sitt
dagliga arbete utifrån våra värderingar och etiska principer. För att stärka detta inledde vi under 2019
medarbetarsamtal med fokus på Wärtsiläs värderingar och uppförandekod.

De obligatoriska samtalen genomfördes som teamdiskussioner ledda av linjecheferna med stöd av en digital
handbok på 13 språk, introduktionsvideor och exempelscenarier. Avsikten med samtalen var att komplettera e-
utbildningen om Wärtsiläs uppförandekod med diskussioner i grupp om tillämpningen av våra gemensamma
principer och olika etiska frågor i det dagliga arbetet.

Drygt 13.000 medarbetare deltog i diskussionerna och mottagandet var mestadels positivt. Merparten av alla som
svarade på responsenkäten upplevde att programmet stimulerade aktiv diskussion och gjorde dem mer benägna
att ta upp etiska frågor i framtiden.

VVerksamhetsprincipererksamhetsprinciper
InledningInledning

Wärtsilä har förbundit sig att bedriva sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt. För att främja Wärtsiläs och dess
intressenters långsiktiga intressen strävar bolaget efter att iaktta de högsta lagstiftningsmässiga och etiska
standarderna i all affärsverksamhet. Varje anställd förväntas handla ansvarsfullt och hederligt, samt iaktta dessa
principer och deras underliggande policy och instruktioner.

Iakttagande av lagstiftningIakttagande av lagstiftning

All affärsverksamhet och andra aktiviteter inom Wärtsilä ska genomföras med fullt iakttagande av alla tillämpliga
lagar och enligt principerna för gott företagsmedborgarskap i varje land där sådana aktiviteter sker.

Varje anställd förväntas iaktta kraven i dessa lagar och bestämmelser som gäller för Wärtsiläs verksamhet och den
anställdas arbete, samt Wärtsiläs principer för gott företagsmedborgarskap.

ÖppenhetÖppenhet

Wärtsilä främjar öppenhet och transparens samt en fortlöpande dialog med sina intressenter, inklusive kunder och
andra affärspartners, aktieägare, personal, myndigheter, samhälle och medier. Börsregler och konkurrensaspekter
kan emellertid begränsa öppenheten och transparensen.

Wärtsilä strävar efter ärlighet och noggrannhet i sin kommunikation med intressenterna, och Wärtsiläs anställda ska
uttala sig i enlighet med denna princip.

Respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheterRespekt för mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter

Wärtsilä stöder och respekterar de mänskliga rättigheterna såsom de definierats i FN:s universella deklaration om de
mänskliga rättigheterna. Ingen anställd tillåts vidta någon åtgärd som strider mot dessa principer för de mänskliga
rättigheterna direkt eller indirekt.
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Wärtsilä stöder de grundläggande arbetstagarrättigheterna såsom de formulerats av Internationella
arbetsorganisationen (ILO). I detta avseende stöder Wärtsilä föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal. Om dessa
rättigheter begränsas av lokal lagstiftning strävar Wärtsilä efter att erbjuda sina medarbetare alternativa sätt att ta
upp sina synpunkter. Wärtsilä accepterar inte tvångsarbete, obligatoriskt arbete eller användning av barnarbetskraft i
någon form.

Rättvisa anställningsrutinerRättvisa anställningsrutiner

Wärtsilä främjar frihet från diskriminering på grund av ras, etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg, kön,
familjestatus, sexuell läggning, konfession, handikapp, ålder, politisk övertygelse eller andra drag som skyddas
genom lag. Wärtsilä erbjuder lika möjligheter, och medarbetarna väljs och behandlas utifrån deras förmågor och
meriter.

Wärtsilä accepterar inga former av diskriminering, ofredande eller mobbning bland sina anställda.

Arbetshälsa och arbetarskyddArbetshälsa och arbetarskydd

Wärtsilä strävar efter att skapa riskfria arbetsplatser för sina anställda, underleverantörer och andra som arbetar på
olika ställen genom att tillämpa en hög standard på arbetshälsan och arbetarskyddet. Wärtsilä strävar efter att
garantera sina produkters och lösningars säkerhet genom sina högklassiga processer för utvecklingen av produkter
och lösningar.

Varje anställd ansvarar för iakttagandet av säkerhetsinstruktionerna och användandet av personlig skyddsutrustning
när det krävs, samt för rapporteringen av alla brister i säkerhetsinstruktionerna eller skyddsåtgärderna.

IntrIntressekonflikteressekonflikter

Wärtsilä förväntar sig full lojalitet av sina anställda. De anställda ska undvika situationer där deras personliga
intressen kan råka i konflikt med Wärtsiläs intressen. Detta innebär bland annat att anställda inte får ta emot gåvor
eller underhållning av en intressent, med undantag av gåvor och underhållning av ringa värde vid enstaka tillfällen
förutsatt att de inte förorsakar intressekonflikter.

AntikorruptionAntikorruption

Inget Wärtsiläbolag och ingen anställd i dessa bolag får, direkt eller indirekt, lova, erbjuda, betala, be om eller
acceptera mutor eller olagliga provisioner av något slag, inklusive pengar, förmåner, tjänster eller någonting av värde.
Sådana betalningar eller favörer kan betraktas som muta som bryter mot lokal lagstiftning och internationellt
erkända principer för bekämpning av korruption och mutor.

MiljöMiljö

Wärtsiläs mål är att för sina kunder utveckla och tillhandahålla miljömässigt avancerade lösningar och tjänster, som
uppfyller viktiga krav såsom låga utsläpp och en hög verkningsgrad. Satsningar görs för att uppnå hållbar utveckling
inom råmaterial, processer, produkter, avfall och utsläpp med hjälp av de senaste tekniska landvinningarna. Varje
anställd skall iaktta principerna och instruktionerna för miljöskyddet.

Relationer med myndigheter och lokalsamhällenRelationer med myndigheter och lokalsamhällen

Wärtsilä upprätthåller konstruktiva samarbetsrelationer med myndigheter och tillsynsorgan på både det lokala och
det internationella planet. Wärtsilä vill betjäna lokalsamhällenas behov alltid när det är möjligt.

Innovationer och skydd för immateriella rättigheterInnovationer och skydd för immateriella rättigheter

Wärtsilä stöder och främjar innovationer gjorda av anställda inom alla verksamhetsområden.

Wärtsiläs immateriella rättigheter hör till bolagets mest värdefulla tillgångar, och Wärtsiläs patent, varumärken,
upphovsrätter, affärshemligheter och annan immateriell information måste skyddas. Samtidigt ska alla Wärtsiläs
anställda respektera andras immateriella rättigheter.
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Noggrannhet i bokföringenNoggrannhet i bokföringen

Wärtsiläs bokföring ska vara noggrann och tillförlitlig i alla materiella hänseenden. Icke-bokförda medel är förbjudna.
Bokföringen får inte innehålla falska, vilseledande eller konstgjorda poster.

KonkurrKonkurrens och rättvisa afens och rättvisa affärfärerer

Konkurrenslagstiftningen syftar till att skydda konsumenter och företag mot orättvis affärspraxis. Varje anställd skall
iaktta denna lagstiftning. Det är förbjudet att syssla med aktiviteter såsom deltagande i karteller, missbruk av
dominerande marknadsställning eller utbyte av prisuppgifter eller annan kommersiell information mellan
konkurrenter. Wärtsiläs anställda ska vara känsliga för konkurrensaspekter i situationer där konkurrenter eller
potentiella konkurrenter kan vara närvarande.

Bekämpning av bedrägerierBekämpning av bedrägerier

Wärtsilä tolererar inte bedrägligt beteende såsom försnillning, bedrägeri eller stöld. Sådana brott leder till omedelbar
uppsägning av arbetsförhållandet och är underkastade brottsrättsliga sanktioner.

ImplementeringImplementering

Wärtsilä intar en aktiv roll i tillämpningen av dessa verksamhetsprinciper och främjar implementeringen av dem
genom effektiv kommunikation av innehållet till de anställda. Wärtsilä följer upp tillämpningen av dessa principer
internt.

Leverantörer och affärspartners är en viktig och väsentlig del av den totala värdekedjan för Wärtsiläs produkter och
tjänster. De förväntas bedriva sin affärsverksamhet enligt samma höga lagstiftningsmässiga och etiska standarder
och affärsrutiner som Wärtsilä. Wärtsilä främjar tillämpningen av dessa verksamhetsprinciper genom att följa upp
sina leverantörers och affärspartners verksamhet.

Om det uppstår frågor gällande tolkningen eller iakttagandet av dessa verksamhetsprinciper ska Wärtsiläs juridiska
ärenden kontaktas.

Tillämpningen av verksamhetsprinciperna revideras regelbundet av styrelsen, som kan fatta beslut om nödvändiga
ändringar eller tolkningar.

Rapportering av brRapportering av brott mot verksamhetsprinciperott mot verksamhetsprincipernana

Varje anställd som upptäcker potentiella brott mot dessa verksamhetsprinciper skall kontakta sin chef eller Wärtsiläs
juridiska ärenden. Verkställande direktören för respektive dotterbolag skall informeras förutsatt att han eller hon inte
är delaktig i det påstådda brottet, i vilket fall direktören för Wärtsilä Oyj Abp:s juridiska ärenden skall kontaktas.
Wärtsilä undersöker alla rapporterade ärenden med diskretion. Wärtsilä vidtar inga motåtgärder mot en anställd som
i god tro rapporterar ärenden som han eller hon misstänker vara ett brott mot dessa verksamhetsprinciper.

SanktionerSanktioner

Brott mot dessa verksamhetsprinciper kan leda till en varning, uppsägning av anställningsförhållandet och
skadestånd. Dessutom kan vissa brott av kriminell karaktär leda till brottsrättsliga sanktioner såsom böter eller
fängelse.

Policy för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskyddPolicy för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd
Wärtsilä är en global ledare inom smart teknik och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaden.

Att skydda miljön, förbättra kundernas verksamhet och bidra till en hållbar framtid utgör kärnan för vår verksamhet.
Såväl våra lösningar som vår verksamhet är säkra, tillförlitliga, effektiva och miljöanpassade samt uppfyller alla
myndighetskrav och andra tillämpliga krav.

Att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar genom att garantera en säker och hälsosam arbetsplats har
högsta prioritet för oss, oavsett var vi verkar, och våra medarbetare har alltid rätt att avbryta arbete vid osäkra
förhållanden eller risk för kvalitetsbrister.
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Vi sätter upp mål och förbättrar vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete kontinuerligt. Vi arbetar aktivt för att
förebygga defekter och risker.

Vi upprätthåller en dialog med såväl personalen som andra intressenter för att säkerställa efterlevnad och
kontinuerlig förbättring av våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöprocesser.

Vi har en kunnig organisation och agerar ansvarsfullt som en god företagsmedborgare.

Politik om mänskliga rättigheterPolitik om mänskliga rättigheter, lika möjligheter och rättvisa anställningsförfaranden, lika möjligheter och rättvisa anställningsförfaranden
Mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheterMänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter

Wärtsilä stöder och respekterar de mänskliga rättigheterna såsom de definierats i FN:s universella deklaration om de
mänskliga rättigheterna, ILO-standarder och FN:s Global Compact-principer.

Wärtsilä stöder de grundläggande arbetstagarrättigheterna såsom de formulerats av Internationella
arbetsorganisationen (ILO). I detta avseende stöder Wärtsilä föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal. Om dessa
rättigheter begränsas av lokal lagstiftning strävar Wärtsilä efter att erbjuda sina medarbetare alternativa sätt att ta
upp sina synpunkter. Wärtsilä accepterar inte tvångsarbete, obligatoriskt arbete eller användning av barnarbetskraft i
någon form.

Wärtsilä överensstämmer med lokal lagstiftning, förordningar och avtal om mänskliga rättigheter, sysselsättning och
lika möjligheter, inklusive alla lagar rörande personuppgifter, integritet, invandring, arbetstid, löner och arbetstimmar
samt diskriminering av anställningsvillkor. Tillfälliga och deltidsanställda erbjuds samma förmåner som fast anställda
enligt lokal lagstiftning och kollektivavtal.

Wärtsilä tillämpar den Europeiska unionens direktiv, lokala samarbetsavtal i företag och samfund, kollektivavtal och
motsvarande bestämmelser om samråd och lokala förhandlingar.

Lika möjligheterLika möjligheter

Wärtsilä har förbundit sig att främja jämlika anställningsmöjligheter, där individer väljs och behandlas utifrån deras
jobbrelaterade meriter och prestationer.

Wärtsilä behandlar alla medarbetare jämlikt utifrån deras meriter, utan att diskriminera dem på grund av ras, etnicitet
eller nationalitet, hudfärg, kön, familjestatus, sexuell läggning, konfession, handikapp, ålder eller politisk övertygelse.

ArbetstagarArbetstagarnas förmåner och avlöningnas förmåner och avlöning

Grundprincipen för avlöningen av arbetstagarna är att samma lön betalas för samma arbete och prestationer. Lönen
ska vara rättvis, skälig och motiverande. Skillnaderna mellan individuella löner beror på hur krävande arbetet är, på
skillnader i kompetens, arbetserfarenhet och prestationer, inte på kön.

I allmänhet erbjuds visstids- och deltidsanställda arbetstagare samma förmåner som fastanställda arbetstagare. I
vissa länder är kvalifikationen bunden till antalet tjänstemånader eller -år. Sådana skillnader baserar sig vanligen på
kollektivavtal i enlighet med den lokala lagstiftningen.

Individuella löner granskas en gång om året i anslutning till prestationsutvärderingen och riktlinjerna för årliga
lönepåslag. Bolaget kan betala en årlig bonus till sina anställda i enlighet med bolagets regler och på basis av
separata bonusavtal. Bonusen fastställs en gång om året utifrån de finansiella och individuella prestationerna.
Arbetstagare kan erhålla direktbonus för utomordentliga prestationer. Förmåner såsom bilar, tjänsteårsbelöningar
samt tjänster för välbefinnande, motion och hälsa planeras och implementeras lokalt med beaktande av både
företagets riktlinjer och nationell praxis.

MinimivarseltidMinimivarseltid

Wärtsilä iakttar Europeiska unionens direktiv, lokala samarbetslagar i företagen, kollektivavtal och motsvarande
bestämmelser i fråga om konsultation och lokala förhandlingar. När anställningsförhållanden avslutas iakttar Wärtsilä
nationella avtal med fackföreningar och arbetslagstiftningen.
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Om händelser medför betydande konsekvenser för affärsverksamheten eller sociala relationer, såsom
personalnedskärningar, flyttning av produktionsanläggningar, strukturella förändringar eller transnationella effekter,
konsulteras Europeiska företagsrådet EWC och/eller lokala arbetarrepresentanter innan beslut i sådana ärenden
fattas eller, om det inte är möjligt, så snabbt som det går. Målsättningen är att informera om operativa förändringar
under planeringsskedet.

Hantering av kompetensHantering av kompetens

Wärtsiläs ramverk för hantering och utveckling av kompetensen är ett strukturerat sätt på vilket kompetensen kan
utvecklas på lång sikt inom affärsverksamheten. Wärtsilä har definierat 16 globala arbetskategorier bestående av
generiska arbetsbeskrivningar för sju olika kravnivåer. I arbetsbeskrivningen definieras de mest kritiska
kompetenserna som sedan används som grund för individuella kompetenskrav. I de årliga utvecklingssamtalen
utvärderas den individuella kompetensen i allmänhet i relation till arbetskraven och befattningsprofilen.
Utvärderingen av kompetensen hos våra anställda och jämförelsen av den med våra kompetensmål gör det möjligt
för oss att analysera brister i kompetensen och skapa ändamålsenliga utvecklingsplaner.

Alla utbildnings- och utvecklingsaktiviteter inom Wärtsilä syftar till att utveckla, bevara och förnya den kort- och
långsiktiga kompetens som krävs för att genomföra vår strategi. Tillgången till rätt kompetens vid rätt tidpunkt och
förmågan att fortlöpande anpassa sig till en föränderlig affärsmiljö är kritiska framgångsfaktorer för Wärtsilä.

Konsultations- och informationsprKonsultations- och informationsprocedurocedurer i koncerer i koncernbolagennbolagen

Wärtsiläs konsultations- och informationsprocedurer i koncernen iakttar den lokala lagstiftningen. Wärtsiläs
verksamhetsprinciper utgår från en fortlöpande och öppen dialog mellan ledningen och arbetstagarnas
representanter genom samarbetskommittén, och arbetstagarna får information om både koncernens och
koncernbolagets situation. Ledningen och personalen för en öppen dialog också i länder där formella
samarbetskommittéer saknas. Regelbundna informationsmöten för personalen är en integrerad del av
Wärtsiläbolagens operativa procedurer. Arbetstagarnas deltagande i beslutsfattandet omfattar också arbetshälsa
och arbetarskydd (OHS). De flesta Wärtsiläenheter har en OHS-kommitté med representanter från alla
personalgrupper.

Utöver Wärtsiläs procedurer för konsultation och information för medarbetare på lokal nivå behandlar Europeiska
företagsrådet (EWC) ärenden som påverkar minst två företag inom EU och koncernen. EWC och dess
arbetskommitté spelar en aktiv roll i hanteringen av frågor på transnationell nivå.

På individnivå upprätthålls dialogen genom utvecklingssamtal som förs minst en gång om året. De ämnen som
behandlas vid dessa diskussioner sträcker sig från koncernens och affärsenheternas mål till individuella
arbetsbeskrivningar, utveckling av kompetensen, karriäralternativ, personliga mål och respons. Utvecklingssamtal
förs utgångsvis med alla anställda.

Medarbetarna kan påverka affärsverksamheten och den personliga utvecklingen direkt genom att komma med
förslag. Varje medarbetare kan komma med förslag till att utveckla affärsverksamheten antingen genom processen
för kontinuerlig förbättring (CIP) eller genom privata initiativ. CIP-förslag diskuteras tillsammans och kräver
gemensamt beslut för att implementeras. Individuella initiativ bedöms av bolagets experter, och de implementeras
om de anses vara genomförbara. En annan global kanal för nya idéer är SPARK, en Wärtsilä-omfattande
innovationsplattform som möjliggör hantering av idéer på ett öppet och effektivt sätt och ger alla Wärtsilä-anställda
möjlighet att vara en del av ideationsprocessen.

Hela personalen informeras regelbundet om affärsverksamhetens utveckling i anslutning till Wärtsiläs
delårsrapporter. Globala kanaler för intern kommunikation är intranätet Compass och personaltidningar.

Notering av utmärkta prNotering av utmärkta prestationerestationer

Wärtsilä uppmuntrar sina medarbetare att vara innovativa genom att utdela ett årligt teknologi- och innovationspris
antingen till en person eller ett team för årets bästa tekniska innovation. Enligt priskriterierna ska innovationen vara
banbrytande och miljövänlig, basera sig på avancerad teknologi, förbättra en produkt eller en process samt ha
potential för kostnadsnedskärningar. Wärtsilä utdelar varje år också ett kundservicepris till ett team eller en person
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som aktivt deltagit i initiativ som utvecklar affärsverksamheten, kvaliteten och hur vi betjänar och samarbetar med
kunder och förbättrar kundnöjdheten eller det mervärde som Wärtsilä erbjuder.

Anchor
WWärtsiläs ledningssystemärtsiläs ledningssystem
Målet för Wärtsiläs ledningssystem är att skapa mervärde för Wärtsiläs intressenter, förverkliga strategiska
målsättningar, främja hållbarhetsresultaten, hantera riskerna i anslutning till verksamheten samt förbättra bolagets
prestanda genom att följa principerna för kontinuerlig förbättring. Ledningssystemet innehåller olika redskap såsom
systemen för styrning av kvalitet, miljö och arbetarskydd. Vid ledningens utvärderingar, som görs på olika
organisationsnivåer, följer man upp systemets ändamålsenlighet, uppnåendet av målsättningarna samt utvecklingen
av de centrala nyckeltalen. Wärtsiläs processer utvecklas inom affärsområdena, affärslinjerna och funktionerna.
Dessa utvecklingsprojekt samordnas av kontrollfunktionens utvecklingsmöte och teamet för OD-portföljhantering,
Wärtsilädirektörernas kvalitetsrapporter, de funktionella ledningsgrupperna och Wärtsiläs digitala ledningsteam.

Wärtsiläs direktion svarar för fastställandet av centrala strategier, principer och policyer samt tillhörande
ledningssystem. Direktionen följer regelbundet upp hur ledningssystemet fungerar och prestationsförmågan
utvecklas. Ansvaret är fördelat på linjeorganisationens alla organisationsnivåer, och för varje medarbetare har ett
eget ansvarsområde definierats i ledningssystemet. Både på koncernnivå och i de flesta dotterbolag finns särskilda
arbetsgrupper som utvecklar ledningssystemet. På koncernnivå finns följande arbetsgrupper som koordinerar
produktutvecklingen och operativa frågor:

ArbetsgruppArbetsgrupp FokusFokus HuvuduppgifterHuvuduppgifter

Wärtsilädirektörernas
kvalitetsrapport

Kvalitet Övergripande ansvar för Wärtsiläs kvalitet, utveckling av
kvalitetsprocessen och uppnåendet av strategiska
kvalitetsmål.

Kontrollfunktionens
utvecklingsmöte

Strategisk utveckling
av verksamheten

Övergripande ansvar för utvecklingen av Wärtsiläs
verksamhet och planer för utvecklingen av verksamheten
samt ledning av IM:s arbete och processutveckling.

Kvalitetsrapporter
om affärslinjer

Kvalitet Stöd för och bedömning av kvalitetsutvecklingen utifrån
kundernas uppfattningar om vår kvalitet och bedömning av
hela livscykeln. Plattform för fokus på de centrala
utvecklingsområden som påverkar våra kunder mest.
Gränsöverskridande beslutsfattande för att öka
effektiviteten och förkorta beslutsprocessen.

Wärtsiläs team för
OD-portföljhantering

Utveckling av
verksamheten

Vägkarta över utveckling av verksamheten, mål och
riktlinjer baserade på affärsstrategier och mål samt
övergripande ansvar för processen för utvecklingen av
verksamheten som godkänns av Wärtsiläs controllerteam.
Harmonisering av utvecklingen av verksamheten över
divisionsgränserna.

Wärtsiläs QEHS-
ledningsgrupp

Miljö, hälsa,
arbetarskydd och
säkerhet (QEHS)

Övergripande ansvar för Wärtsiläs QEHS, utveckling av
QEHS-ledningssystem, övergripande ansvar på
koncernnivå för Wärtsiläs QEHS-bedömning och
målsättning, samt uppföljning av utvecklingen av
lagstiftningen.
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LedningssystemLedningssystem

Andelen certifierade WAndelen certifierade Wärtsiläbolagärtsiläbolag

Kvalitet ISO 9001 90%

Miljö ISO 14001 67%

Arbetshälsa och säkerhet ISO 18001 67%

Anchor
PersonalstyrPersonalstyrningning
Wärtsiläs personalstrategi utgör en integrerad del av koncernstrategin och syftar till att stödja företagets
affärsområden i att leva upp till deras ambitioner. Det gör vi genom att utveckla företagets HR-kunskaper,
organisation, kompetenser och arbetssätt för att bemöta både nuvarande och framtida affärsbehov.

Personalstrategins viktigaste fokusområden är kompetens- och ledarskapsutveckling, företagskulturen och
byggandet av en högpresterande organisation. Kompetensutvecklingens syfte är att garantera att affärsenheterna
har motiverade medarbetare med rätt kunskaper. Kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt samt en flexibel
organisation kapabel till förändring stärker företagets konkurrenskraft. Fortlöpande utveckling av ledarnas och
medarbetarnas kunskaper är avgörande för att uppnå affärsmålen på en marknad i ständig förändring och för att
hålla fullständigt fokus på att skapa mervärde för kunder och intressenter.

Vi uppmuntrar till ansvarstagande genom att främja medarbetarengagemang och fostra en kultur som bygger på
öppen kommunikation, integritet och innovation. Samtidigt betonar Wärtsilä vikten av en högpresterande
organisation i hela företaget. I detta ingår bland annat kvalitet i fråga om målformulering, saklig och regelbunden
respons, prestationsbedömningar och erkännande för goda prestationer.

Kompetens- och ledarskapsutvecklingKompetens- och ledarskapsutveckling
Lika möjligheter och möjligheter till professionell och personlig utveckling tillhör Wärtsiläs kärnvärderingar. Företaget
ger medarbetarna frihet att lära sig i egen takt och uppmuntrar till självständig karriärutveckling för att upprätthålla
relevanta kunskaper och blomstra i ett arbetsliv i snabb förändring. Genom att rekrytera och behålla de bästa
förmågorna kan Wärtsilä vara en uppskattad affärspartner för sina kunder och en attraktiv arbetsgivare för
nuvarande och framtida medarbetare.

I slutet av 2018 lanserade Wärtsilä ett nytt rekryteringssystem som i kombination med andra utvecklingsaktiviteter
har förbättrat ansökningsupplevelsen avsevärt samt hjälpt Wärtsilä att locka till sig nya talanger och höja sin profil
som arbetsgivare. Detta bekräftades i en feedbackundersökning bland jobbsökande och rekryterande chefer som
visade på en betydande förbättring. De sökande gav i genomsnitt rekryteringsupplevelsen ett totalbetyg på 4,3 (av
5) och de rekryterande cheferna 4,1 (av 5).

Wärtsilä arbetade även med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke under 2019, vilket återspeglades i personalarbetet
och företagets sätt att kommunicera. Det hjälper Wärtsilä att förmedla en positiv bild av sig som arbetsgivare och
berätta om företaget och dess syfte.

Wärtsiläs aktiviteter inom ledarskapsutveckling fortsatte på flera områden under året med målet att ge cheferna stöd
i att utveckla sina team och sig själva som ledare. Virtuella inlärningslösningar är ett särskilt fokusområde som
erbjuder ett flexibelt och lättillgängligt sätt att lära sig samtidigt som det sparar både tid och pengar samt minskar
utsläppen. Ett nytt ledarskapsprogram för högre chefer lanserades i mitten av 2019 som fokuserar på att bygga upp
en högpresterande företagskultur inom Wärtsilä. Programmet tar upp teman som ledning av högpresterande team,
Leadership Excellence, Performance Excellence och kundfokus.
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Growth Lab-programmet fortsatte med sin fjärde upplaga i augusti 2019. Tjugo chefer och framtida ledare från
Wärtsilä med 7–15 års arbetserfarenhet valdes ut till programmet utifrån inkomna ansökningar. Deltagarna valde ut
tre strategiskt viktiga projekt som godkändes av direktionen. Projekten är inriktade på att analysera och skapa
potentiella framtida affärsmöjligheter. Den fjärde upplagan av Growth Lab slutförs i april 2020.

Wärtsiläs HR-organisation har utvecklat ett utbildningsprogram som kallas för Operational Excellence Academy och
en utbildningsportal för Operational Excellence som erbjuder stödmaterial för alla i organisationen som är
involverade i att leda arbetet för operativ effektivitet. Uppemot 2.500 chefer och medarbetare på Wärtsilä har
deltagit i programmet mellan 2016 och 2019. Syftet med OE Academy är inte bara inlärning, utan också att göra
Operational Excellence till en integrerad del av företagskulturen och arbetsrutinerna och att säkerställa kontinuerlig
effektivisering.

Inlärning i arbetet eller på egen hand, mentorskap, coachning, jobbrotation och uppgifter avsedda att uppmuntra till
kompetensutveckling och kunskapsdelning från erfarna medarbetare till deras yngre kollegor är en viktig del av
företagets kunskaps- och kompetensutveckling. Medarbetare på alla nivåer erbjuds formell klassrumsutbildning,
från inskolning av nya medarbetare till utbildningar för den högsta ledningen. Wärtsiläs medarbetare deltog i
sammanlagt 39.017 utbildningsdagar under 2019, det vill säga i genomsnitt 2,07 dagar per medarbetare. Förutom
klassrumsutbildning betonar vi i enlighet med Wärtsiläs syfte vikten av att kontinuerligt utveckla virtuella lösningar
samt utbildning vid sidan av arbetet genom nya sätt att arbeta.

Omvandling av förOmvandling av företagskulturetagskulturenen
Vid sidan av företagets affärsmässiga omvandling har Wärtsilä även börjat införa nya sätt att arbeta och en ny
företagskultur som återspeglar förändringarna som sker i världen. Wärtsiläs syfte styr all vår verksamhet och
mångfald stärker företagets värderingar – energi, förträfflighet och entusiasm. Wärtsilä vill ta vara på möjligheter och
få saker gjorda, överträffa konkurrenterna samt främja öppenhet, respekt och förtroende för att skapa en
engagerande arbetsmiljö. En personal med varierande bakgrund stimulerar innovation och generar resultat, har en
bättre förmåga att lösa komplexa problem och en större kompetenspool.

Wärtsilä utnyttjar samarbete och medskapande för att nå framgång i en komplex och osäker affärsmiljö, men
betonar samtidigt individens ansvar. Medveten kunskapsdelning och transparent samarbete skapar mervärde såväl
internt som externt. Att utforska och införa nya arbetsmetoder som främjar samarbete och kunskapsspridning utgör
en del av detta transparenta och inkluderande tillvägagångssätt.

"En personal med varierande bakgrund stimulerar innovation och generar r"En personal med varierande bakgrund stimulerar innovation och generar resultat, har enesultat, har en
bättrbättre förmåga att lösa komplexa pre förmåga att lösa komplexa problem och en störroblem och en större kompetenspool."e kompetenspool."

MyVoice är Wärtsiläs medarbetarundersökning där alla medarbetare kan ge feedback på olika frågor.
Undersökningen har genomförts i hela världen sedan 2004 och visat sig vara ett effektivt sätt att utveckla våra
arbetssätt och stärka vår företagskultur.

År 2018 uppdaterades undersökningen för att bättre motsvara våra behov. Undersökningen är uppdelad på fem
ämnesområden: ledarskap, kultur, arbete, utveckling och kundfokus. Den nya upplagan är kortare och fokuserar
mer på engagemang och motivation. Undersökningen görs på webben och finns även i mobilversion.
Undersökningen kommer framöver att genomföras en gång om året i stället för vartannat år som tidigare. Nya
MyVoice genomfördes i januari 2019 på 17 språk, med en svarsfrekvens på 82,3% och nästan 16.000 deltagare.

Enligt resultaten anser merparten av Wärtsiläs medarbetare världen över att företaget har ett inspirerande syfte och
erbjuder dem meningsfullt arbete. Säkerheten har även fortsättningsvis högsta prioritet och därför genomfördes en
separat undersökning i september, MyVoice Safety Pulse, för att samla synpunkter kring temat.

Performance ExcellencePerformance Excellence
Ett viktigt element i Wärtsiläs personalstrategi är att främja och utveckla en högpresterande kultur i hela
organisationen. Ett av de viktigaste sätten att uppnå detta är coachning, där målet är att uppnå bättre prestationer
genom smart målformulering och fortlöpande respons i realtid.
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En väl genomförd prestationsstyrningsprocess hjälper Wärtsilä att nå sina affärsmål genom att omsätta
affärsstrategier i mål på team- och individnivå. Alla Wärtsilämedarbetare ska känna till och förstå Wärtsiläs
affärsstrategier och deras mål. Dessutom ska var och en känna till de centrala målen för sina egna enheter och de
målområden som anknyter till det egna arbetet. Större uppmärksamhet har fästs vid processens kvalitet och
effektivitet genom att betona betydelsen av kontinuerlig respons, genom att tydligt förklara vilka beteenden som
förväntas och genom att skapa möjligheter till både professionell och personlig utveckling.

Den positiva trenden för de årliga utvecklingssamtalen har fortsatt världen över, med 91% deltagande under 2019.
Prestationsstyrningsprocessen utgör ett stöd för cheferna i deras dagliga ledarroll. Alla medarbetare deltar i en
prestationsbedömning och får feedback på sina prestationer samt en personlig utvecklingsplan.
Prestationsbedömningen beaktas i lönebeslut enligt principerna för prestationsbaserade belöningar.

Wärtsiläs HR-organisation arbetar för en bra medarbetarupplevelse genom att utveckla processer, verktyg och
rutiner för personalledning som är gemensamma för alla delar av organisationen och alla verksamhetsländer. Detta
inkluderar investeringar i teknik och verktyg som ger snabb tillgång till onlinerapporter, information om medarbetarna
och årlig ersättningsplanering för både lokala och internationella team.

Wärtsilä har även satsat på robotstyrd processautomation med 12 bottar i användning som hanterar olika HR-
processer, bland annat rekrytering, löner, internationella arbetsbyten, rapportering, tidshantering och kvalitetssäkring
av data. Bottarna utför osynligt arbete som minskar mängden manuella arbetsuppgifter avsevärt och ger våra
specialister tid att fokusera på värdeskapande uppgifter.

Personalanalyser är ett innovativt tillväxtområde inom Wärtsiläs HR-organisation. Under 2019 skapades ett antal
Team Dashboards för HR och ledningsgruppen som gör informationen mer konkret, bidrar till datadrivet
beslutsfattande och underlättar diskussioner om såväl personal- som affärsfrågor.

Företagets organisation och arbetssätt utvecklas kontinuerligt. Fokusområdet för 2019 var att skapa mervärde för
kunderna i ett marknadsläge med tuff konkurrens genom minskad komplexitet i organisationen, snabbare
beslutsfattande och uppmuntran till ansvarstagande genom tydligare roller. Proaktiv förändringsledning och
kontinuerlig kommunikation har spelat en viktig roll i omställningen. Att förstå kundernas verksamheter och
tillgodose deras förändrade behov kräver flexibla arbetsmetoder, designtänkande och ett datadrivet tankesätt.

Anchor
MiljöhanteringMiljöhantering
Ett av de viktigaste målen i vår strävan efter “möjliggörande av hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi” är
en ren framtid med låga utsläpp. Vår miljöhantering stöder detta mål till fullo.

För Wärtsilä har miljöansvar två dimensioner: produkter och verksamheter. Största delen av våra åtgärder för att
förbättra vårt företags miljöansvar, inklusive vår verksamhet, sker i anslutning till utvecklingen och förbättringen av
produkterna och processerna. Arbetet stöds av operativa åtgärder baserade på höga miljöstandarder och
fortlöpande förbättring.
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Den fortlöpande förbättringen av miljöprestandan förutsätter systematiskt arbete. Detta arbete styrs av vår strategi
och dess miljömål, vår Code of Conduct (verksamhetsprinciper), och policy i anslutning till kvalitet, miljö, arbetshälsa
och arbetarskydd. Arbetet samordnas och uppföljs av QEHS-ledningsgruppen. Vid utvecklingen av verksamheten,
processerna, och produkterna, strävar vi efter att utnyttja de nyaste tillgängliga teknologierna för att uppnå en
effektivare användning av material och energi samt för att minska och hantera utsläpp och avfall under produkternas
och tjänsternas livscykel.

Verksamheten och produkterna utvecklas och förbättras kontinuerligt med hjälp av certifierade miljöledningssystem.
Principen är att tillämpa certifierade EHS-system (Miljö, Hälsa och Arbetarskydd) baserade på ISO 14001 och
OHSAS 18001 i alla koncernbolag utom i dem som endast fokuserar på försäljning. Våra EHS-system omfattar all
verksamhet inomvåra dotterbolag. Detta främjar miljöskyddet och gör det möjligt att minska negativa konsekvenser
på bred front.

Implementering av miljövänlig pläteringsteknikImplementering av miljövänlig pläteringsteknik
År 2018 introducerade Wärtsilä en ny robotiserad laserbaserad pläteringsteknik (QS50K) för renovering av stora
kolvar i 2-taktsmotorer. Denna teknik ersätter nu traditionell förkromning som använder miljöfarligt sexvärt krom.
Under 2019 avvecklade Wärtsilä förkromningstekniken på fyra servicecenter och lanserade den nya robotiserade
och miljövänliga pläteringstekniken på två servicecenter.

Vårt EHS-ledningssystem fokuserar på iakttagande av lagstiftningen, på identifiering och minskning av
miljökonsekvenser, -verkningar och -risker, på personalutbildning och en klar definition av personalens ansvar,
heltäckande dokumentation av aktiviteter och procedurer, åtgärder i nödsituationer och på en fortlöpande
förbättring av miljöprestandan. Våra dotterbolag och affärsenheter ställer upp sina egna mål för viktiga miljöaspekter
i deras verksamhet och följer upp ledningssystemens funktion.

I slutet av 2019, hade 55 Wärtsiläbolag ett certifierat miljösystem. De certifierade miljösystemen omfattar cirka 82%
av vår totala personal.
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Anchor
Arbetshälsa och arbetarskyddArbetshälsa och arbetarskydd
Säkerhet är en av Wärtsiläs kärnvärderingar och vi förbinder oss till att skapa och upprätthålla säkra och
hälsosamma arbetsplatser för våra medarbetare och partner var vi än verkar. Vi betonar säkerhet i vår strävan mot
noll olyckor genom att upprätthålla en hög standard i fråga om arbetshälsa och säkerhet samt genom att
implementera aktivitetsinriktade säkerhetsprogram och rutiner.

Miljö- och arbetsmiljöledningMiljö- och arbetsmiljöledning
Wärtsiläs principer för arbetshälsa och säkerhet fastställs i företagets uppförandekod och policy för kvalitet, miljö,
hälsa och säkerhet (QEHS), samt i direktivet för miljö, hälsa och säkerhet (EHS). Wärtsiläs dotterbolag förutsätts
tillämpa ledningssystem som överensstämmer med både QEHS-policyn och EHS-direktivet. De centrala faktorerna i
ledningssystemet gäller lagenlig verksamhet, identifiering och minimering av risker beträffande arbetshälsa och
säkerhet, utbildning av personalen, implementering av effektiva arbetsmiljöprogram och säkerhetsföreskrifter,
registrering och undersökning av incidenter som inträffat samt kontinuerlig förbättring av arbetshälsan och
säkerheten. Vid utgången av 2019 hade 55 bolag inom Wärtsilä ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö, som
omfattade omkring 82% av Wärtsiläs sammanlagda personalstyrka.

Förutom ledningssystem tillämpar Wärtsiläbolagen även arbetsmiljöprogram i enlighet med lokal lagstiftning. Dessa
utvecklas vanligen av kommittéer bestående av lednings- och personalrepresentanter. Sammanlagt 85% av bolagen
inom Wärtsilä har arbetsmiljökommittéer.

Indikatorerna som används för att mäta arbetshälsan och säkerheten inkluderar antalet olycksfall, sjukfrånvarotiden,
olycksfrekvensen samt antalet rapporterade tillbud och risker. Wärtsiläs mål på koncernnivå är noll olyckor. Detta
utgör ett långsiktigt mål för bolaget för att stärka säkerhetskulturen och kräver åtgärder från alla Wärtsiläbolag och
anställda. Säkerheten inom varje bolag följs upp månatligen och resultaten granskas av direktionen.

SäkerhetsåtgärSäkerhetsåtgärder 2019der 2019
I början av 2019 inledde Wärtsiläs direktion säkerhetsprogrammet Xcel Safety 2021 med det ambitiösa målet att
minska frekvensen för olyckor som leder till förlorad arbetstid med 50% före slutet av 2021. Programmets viktigaste
åtgärder är att införa aktivitetsbaserade rutiner för säkerhetsledningen, höja företagets säkerhetskultur till en ny nivå
och stärka Wärtsiläs säkerhetsnätverk. En praktisk åtgärd under 2019 var att 3.900 anställda deltog i
utbildningsprogrammet ”Champions in Safety” med målet att förbättra deras personliga riskmedvetenhet och samla
konkreta förslag för att förebygga olyckor. Programmet fortsätter under 2020. Under 2019 genomförde Wärtsilä
även en global undersökning av säkerhetskulturen för att uppmuntra diskussion inom teamen och planering av
aktiviteter på olika nivåer i organisationen.
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Säkerhetsdagen 2019 påminde om WSäkerhetsdagen 2019 påminde om Wärtsiläs rärtsiläs regler som räddar livegler som räddar liv
Wärtsiläs årliga säkerhetsdag gick av stapeln den 14.3.2019. Medarbetare i hela företaget fokuserade på företagets
10 regler som räddar liv och testade deras tillämpning i olika scenarier. I Norge diskuterade medarbetarna till
exempel vilken av reglerna som är viktigast för dem, medan man på kontoret i Indien arrangerade en
teckningstävling. I andra länder uppmärksammades reglerna med hjälp av praktiska demonstrationer. I Spanien
fokuserade man på arbete i slutna utrymmen, medan medarbetarna i Finland fick uppleva hur det känns att befinna
sig i en bil som nödbromsar.

Medarbetare över hela företaget deltog i interaktiva övningar och teambuilding under avslappnade former.
Dessutom lanserades en videotävling för bästa säkerhetstips som samlade dussintals säkerhetsvideor på Yammer.
Medarbetarna röstade fram den bästa videon och även lokala tävlingar ordnades på flera enheter.

Wärtsiläs femte globala säkerhetsdag hölls den 14.3.2019 på samtliga enheter världen över. Målet med
säkerhetsdagen var att stärka Wärtsiläs regler som räddar liv och att uppmuntra medarbetarna att agera om de
upptäcker beteende som bryter mot säkerhetsreglerna.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Hållbarhet 60

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


IntrIntroducerade aktiviteteroducerade aktiviteter BeskrivningBeskrivning

Uppföljning och mål för
olycksfrekvensen (LTIF)

Säkerhetsutvecklingen granskas månatligen av direktionen och nya mål
ställs upp årligen.

OHSAS 18001
ledningssystem

Arbetsmiljöledningen inom företagets affärsenheter är certifierad enligt
OHSAS 18001.

Safety Flashes Safety Flashes är rapporter som dokumenterar lärdomar efter olyckor och
tillbud. Rapporterna sprids globalt inom organisationen.

Zero Injury Training Den globala utbildningen består av e-inlärning (4 h) och en praktiskt inriktad
workshop (4 h).

Ledningens
säkerhetsvandringar

Ett ledningsverktyg som består av säkerhetssamtal med medarbetare.

Global säkerhetsdag Ett årligt säkerhetsevenemang som omfattar hela Wärtsilä. Temat varierar
från år till år.

Rätt att avbryta arbetet Wärtsiläs QEHS-policy ger alla rätt att avbryta arbetet i osäkra situationer.

Leader in Safety, Leader in
business

Ett dagslångt utbildningsprogram i säkerhetsledning för alla
avdelningschefer och medarbetare vars arbete har direkt påverkan på
kundnära verksamheter.

Xcel Safety 2021 Ett säkerhetsprogram med det ambitiösa målet att minska frekvensen för
olyckor som leder till förlorad arbetstid med 50% före slutet av 2021.
Programmet inkluderar nya element som aktivitetsinriktad säkerhetsledning
samt åtgärder för att främja säkerhetskulturen och stärka Wärtsiläs
säkerhetsnätverk.

Anchor
Ansvarsfull afAnsvarsfull affärsverksamhetfärsverksamhet
Mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheterMänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter
Wärtsilä stöder och respekterar grundläggande mänskliga värden i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna. Wärtsilä stöder också de tio principerna i FN:s Global Compact, av vilka sex är relaterade
till mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.

Wärtsiläs medarbetare representerar ungefär 140 olika nationaliteter. Wärtsilä behandlar alla sina medarbetare
rättvist och jämlikt. Bolaget stöder också de arbetsrelaterade rättigheter som fastställts av Internationella
arbetsorganisationen. Därför strävar bolaget efter att säkerställa föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal inom
bolaget. I länder där den lokala lagstiftningen inte erkänner dessa rättigheter strävar Wärtsilä efter att erbjuda
anställda andra kanaler via vilka de kan ge uttryck för sina åsikter.

Wärtsilä accepterar inte tvångs- eller barnarbete i någon form. Mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter utgör en
del av Wärtsiläs utbildningsmaterial om verksamhetsprinciperna och även Wärtsiläs leverantörshandbok. I slutet av
2019 hade 94% av Wärtsiläs anställda slutfört utbildningen i Code of Conduct.
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ÅtgärÅtgärder mot korruptionder mot korruption
Wärtsiläs verksamhetsprinciper, antikorruptionspolicy, policyer för mellanhänder, såsom ombuds-, broker- och
distributörspolicyer förbjuder uttryckligen bolaget och dess arbetstagare att erbjuda eller ta emot någon som helst
förmån som kan betraktas som muta och att agera på ett sätt som kan leda till intressekonflikter eller bristande
lojalitet. Enligt policyerna ska antikorruptionslagar iakttas i alla länder där Wärtsilä har eller planerar att etablera
affärsverksamhet, och dessutom ska eventuella fall av korruption och bestickning rapporteras. Företaget fortsätter
sitt omfattande utbildningsprogram som är obligatoriskt för alla anställda och som fokuserar på
antikorruptionsprinciper och tillämplig lagstiftning samt relevanta företagspolicyer och -procedurer. I slutet av 2019
hade 87% av Wärtsiläs anställda slutfört utbildningen i antikorruption.

Politisk lobbyverksamhetPolitisk lobbyverksamhet
Wärtsiläs policy siktar på en konstruktiv och öppen dialog och diskussion med både lokala och internationella
myndigheter. Syftet med dialogen är att utbyta information och förbättra regleringens kvalitet. Wärtsilä deltar i
offentliga konsultationer på områden som är viktiga för företaget. Wärtsilä ingår i Europeiska kommissionens
öppenhetsregister.

KonkurrKonkurrensrensregleringeglering
Wärtsilä har ett program för att kontrollera konkurrensrättsliga risker. Företagsledningen har starkt engagerat sig i
genomförandet av programmet. Hörnstenen i programmet är en konkurrensrättslig policy som uppdateras
regelbundet och som innehåller information om konkurrensrättsliga bestämmelser och bolagets riktlinjer för
medarbetarna. Det konkurrensrättsliga programmet bygger på en e-utbildningsmodul som utgår från
konkurrenslagstiftningen. Dessutom ordnades konkurrensrättslig utbildning för relevant personal under 2019 i syfte
att främja kunskapen om konkurrenslagstiftningen och iakttagandet av den.

SäkerhetshanteringSäkerhetshantering
Wärtsilä har en säkerhetspolicy och olika riktlinjer som omfattar frågor om de mänskliga rättigheterna och
internationell bästa praxis. Wärtsiläs principer och strategier för säkerhetshantering revideras och analyseras av
styrgruppen för säkerhet som består av direktörerna för affärsområdena, direktören för samhällsrelationer och
juridiska ärenden och direktören för finans och kontroll samt säkerhetsexperter. Inom Wärtsilä är
säkerhetshanteringen indelad i sex specifika områden: personal, lokaler, information, cyber, krishantering och
resesäkerhet. Den operativa säkerhetshanteringen på dessa områden implementeras enligt affärsområde och på
lokal nivå. Wärtsilä prefererar leverantörer av säkerhetstjänster som är medlemmar i ICoCA (International Code of
Conduct Association).

Fokus på lokalsamhällenFokus på lokalsamhällen
Wärtsilä siktar på att främja välfärden i lokalsamhällen där företaget har verksamhet. Detta omfattar bland annat
skapande av sysselsättningsmöjligheter via skatter och socialavgifter, tillhandahållande av personalutbildning,
samarbete med lokala intressenter och främjande av den lokala utvecklingen.

Ledtråden i Wärtsiläs verksamhetsprinciper är att främja öppenhet och en god växelverkan med intressenter på det
lokala planet. Detta gäller såväl medarbetarnas familjer, grannar, läroanstalter och medier som lokala myndigheter.
De kanaler som används för att uppnå dessa mål omfattar öppna dörrars dagar, presskonferenser och olika
kommunikationskanaler för varierande målgrupper.

Wärtsilä är ett genuint internationellt företag som levererat lösningar till mer än 170 länder. Wärtsilä tillhandahåller
global support för sina lösningar under hela livscykeln som ofta omspänner upp till 30 år. Således kan Wärtsilä tidvis
vara närvarande i länder som råkar ut för olika slags uppror, etniska konflikter, gränsdispyter eller brott mot de
mänskliga rättigheterna. Att bedriva affärsverksamhet i sådana regioner framhäver vikten av ansvarsfull affärspraxis.
Regeringar och den internationella gemenskapen fastställer ramarna för företagens affärsverksamhet. Wärtsilä
iakttar relevant lagstiftning och internationella konventioner. Wärtsilä iakttar OECD:s och Internationella
handelskammarens relevanta riktlinjer samt FN:s och EU:s sanktioner genom att stöda implementeringen av dem.
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Wärtsiläs inverkan på sysselsättningen och den offentliga sektorn, och företagets välgörenhetsverksamhet beskrivs i
avsnittet om ekonomiskt ansvar i denna rapport. De indikatorer med vilka konsekvenserna av operativa ändringar i
Wärtsiläs dotterbolag för lokalsamhällen mäts fastställs från fall till fall.

Anchor
Principer för prPrinciper för produktdesignoduktdesign
Wärtsilä strävar efter att utveckla miljöanpassade, säkra och tillförlitliga produkter och lösningar åt sina kunder.
Genom livscykelservice, rekonditionering och efterinstallationer kan vi stödja kundernas affärsverksamhet under våra
produkters hela livslängd. Rekonditionering av motorer och komponenter förlänger deras livslängd. Genom
moderniseringar kan man förbättra den operativa prestandan för befintliga installationer och hjälpa kunderna att leva
upp till allt striktare krav i framtiden.

För att säkerställa våra möjligheter att möta kraven i framtida bestämmelser bevakar vi aktivt lagstiftningsinitiativ och
förändringar av miljölagstiftningen. Därför har vi också inriktat våra FoU-satsningar på att utveckla nya
miljöanpassade produkter och lösningar som uppfyller kraven i en föränderlig affärsmiljö.

Regulatoriska kravRegulatoriska krav
Merparten av de internationella miljöbestämmelser och krav som gäller för Wärtsiläs produkter och lösningar
fastställs av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Världsbankens IFC-organisation. På regional och
nationell nivå fastställs viktiga miljö- och myndighetskrav för Wärtsiläs produkter av organisationer som UNECE
(FN:s ekonomiska kommission för Europa) och EU samt i utsläppsstandarder i bland annat USA, Tyskland, Japan
och Indien.

IMO kan införa egna standarder för sjöfartssäkerhet samt för förebyggande och kontroll av marina föroreningar och
utsläpp från fartyg. IMO reglerar kväveoxidutsläpp och svavelhalter i bränslen samt processerna och
begränsningarna för ballastvattenrening. Wärtsiläs motorer är designade för att uppfylla kraven i EU:s maskindirektiv,
IMO:s SOLAS-konvention (Safety of Life at Sea) och andra relevanta säkerhetsdirektiv. Wärtsiläs propulsionssystem
designas för att uppfylla kraven i SOLAS och säkerhetskrav från relevanta klassificeringssällskap. Typgodkännanden
inhämtas hos klassificeringssällskap innan nya produkter lanseras. Wärtsilä följer klassificeringssällskapens och
flaggstaternas regler för att säkerställa att kundernas fartygskonstruktioner är säkra och uppfyller bestämmelserna.
Klassgodkännanden inhämtas för ritningar och beräkningar som överlämnas till kunderna innan fartygsbyggen
inleds.

TTypgodkännanden 2019ypgodkännanden 2019
Wärtsiläs ballastvattensystem Aquarius UV fick 2019 typgodkännande av USA:s kustbevakning USCG. I och med
att vårt andra ballastvattensystem Aquarius EC också har typgodkännande av USCG blev vi den första tillverkaren
med två system godkända av den amerikanska kustbevakningen. Båda systemen har även typgodkännande av
IMO.

Även vårt avgasreningssystem (EGC) fick typgodkännande i Kina av China Classification Society (CSS). Fullskaliga
tester genomfördes efter installation på ett nytt VLCC-fartyg (Very Large Crude Carrier) och data från testerna
granskades och rapporterades av Dalian Maritime University som oberoende tredje part. Typgodkännandet från
CCS innebär att systemet nu kan installeras på alla fartyg klassade av CCS utan ytterligare utsläppstester.

I slutet av året genomfördes tester för typgodkännande av den nya höghastighetsmotorn Wärtsilä 14 som
lanserades 2018. Motorn och dess automation testades på Liebherrs fabrik i Bulle i Schweiz. Samtliga
klassificeringssällskap för motorer var närvarande vid testerna: ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR, RINA och RS.

IFC fastställer allmänna och industrispecifika riktlinjer för god internationell branschpraxis (GIIP), exempelvis riktlinjer
för miljö, hälsa och säkerhet (EHS) för värmekraftverk, som i dag betraktas som minimimiljöstandard i större globala
kraftverksprojekt. I fall där nationella krav avviker från de nivåer och åtgärder som anges i EHS-riktlinjerna ska
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projektet uppfylla de striktare kraven. I de flesta projekt på tillväxtmarknaderna som finansieras av internationella
finansinstitut garanteras efterlevnad av EHS-riktlinjerna och IFC:s Environmental and Social Performance Standards
med hjälp Ekvatorprinciperna, ett globalt ramverk för riskhantering. Inom EU anger industriutsläppsdirektivet (IED)
och direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (MCPD) de primära utsläppsreglerna för stora och
medelstora förbränningsanläggningar. Medlemsstaterna kan själva utfärda ytterligare och/eller striktare
utsläppsgränser, till exempel om det är nödvändigt för att uppfylla luftkvalitetsstandarder.

LivscykeltänkandeLivscykeltänkande
Wärtsiläs produkter är byggda för att hålla. Därför är det viktigt att identifiera produkternas miljöpåverkan genom
hela livscykeln för att förstå deras totala miljöeffekter. Vi hanterar produktlivscyklerna genom produktdesign,
omsorgsfulla leverantörsval, produktionstekniska metoder samt optimering av transporter, underhåll och
reparationer under produkternas hela livslängd.

Produkterna levereras med användarhandböcker som innehåller grundläggande information om produkterna samt
fullständiga bruksanvisningar. Dessutom erbjuder vi kunderna utbildningar och handledning för att säkerställa en så
miljövänlig, säker och effektiv användning av våra produkter som möjligt. Vi erbjuder även serviceavtal och olika
produkter som bidrar till att optimera kundernas verksamhet samt aktivt stöd i valet av lämpligaste lösningar redan i
projektets tidigaste faser.

Anchor
StyrStyrning av leverantörskedjanning av leverantörskedjan
Leverantörerna spelar en viktig roll i vår leveransprocess. Vi strävar efter nära relationer med våra viktigaste
leverantörer för att säkerställa att båda parterna förstår och uppfyller våra strikta process- och produktkrav.

Vid sidan av finansiella fördelar stimulerar nära relationer kunskapsspridning, skapar en innovativ miljö och gör det
möjligt för strategiska leverantörer att integreras starkare i vår värdekedja. Vi har en omfattande leverantörsbas med
cirka 27.000 aktiva leverantörer, av vilka de flesta finns i Europa där även våra största produktionsenheter är
belägna.

WWärtsiläs krav på leverantörärtsiläs krav på leverantörerer
Wärtsilä har fastställt processer för val av leverantörer, för uppföljning av hur leverantörerna uppfyller Wärtsiläs
leverantörsskrav och för utveckling av leverantörsrelationerna. Vi erbjuder våra leverantörer partnerskap som stärker
konkurrenskraften för båda parterna genom en öppen och fortlöpande dialog. Partnerskapstänkande tillämpas
också på vår forsknings- och utvecklingsverksamhet, ofta i samarbete med universitet, forskningsinstitut och
nyckelleverantörer.

VVi ställer tydliga förväntningar på våra leverantöri ställer tydliga förväntningar på våra leverantörer när det gäller efterlevnad av rer när det gäller efterlevnad av relevantelevant
lagstiftning, miljöaspekterlagstiftning, miljöaspekter, kvalitet, hälsa och säkerhet samt sociala pr, kvalitet, hälsa och säkerhet samt sociala prestationerestationer..

Förutom allmänna och produktrelaterade krav har vi även tydliga förväntningar på våra leverantörer vad gäller
efterlevnad av relevant lagstiftning samt i frågor om miljö, kvalitet, arbetsmiljö och sociala prestationer.
Leverantörerna måste bevisa att de uppfyller kraven för att godkännas som leverantörer. Kraven ingår också i
standardavtalen med leverantörerna. Vi följer regelbundet upp att leverantörerna uppfyller dessa krav med hjälp av
nyckeltal och olika slags revisioner.

Säkerställande av leverantörSäkerställande av leverantörerernas efterlevnadnas efterlevnad
Leverantörer utvärderas och hanteras med hjälp av vårt leverantörshanteringssystem. För potentiella nya
leverantörer bedöms utbud, risknivå och efterlevnad utifrån Wärtsiläs leverantörskrav under den grundläggande
bedömningsfasen innan leverantörsrelationen inleds. Den grundläggande riskbedömningen beaktar risker på
leverantörs- och landsnivå och tillämpas även på befintliga leverantörer genom nya regelbundna bedömningar.
Wärtsiläs leverantörshanteringsteam analyserar den grundläggande bedömningen av en leverantör och beslutar om
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ytterligare steg i bedömningsprocessen behövs. Leverantörer med låg risk kan godkännas som affärspartner
baserat på den grundläggande bedömningen.

Som en standard för medel- och högriskleverantörer, och särskilt för potentiella leverantörer och nya leverantörer av
en viss produkt eller tjänst, görs en detaljerad bedömning. Syftet med den detaljerade bedömningen är att
komplettera den grundläggande riskbedömningen, bedöma leverantörens kompetens och kapacitet samt att samla
in ytterligare information om leverantören. Om leverantörens risknivå bedöms vara godtagbar enligt den detaljerade
bedömningen och om det finns affärsbehov, kan leverantören godkännas.

För nya och befintliga leverantörer som är mer kritiska och riskbehäftade i fråga om deras ledningssystem, utbud
och geografiska läge utförs revisioner på plats av en kvalificerad huvudansvarig revisor i samarbete med Wärtsiläs
leverantörshanteringsteam och andra relevanta intressenter. En utomstående revisor kan användas inom specifika
kritiska områden, såsom mänskliga rättigheter eller cybersäkerhet. Innan revisionen kan godtas ska leverantören
åtgärda eventuella brister i kraven.

Wärtsilä bedömer och uppgraderar sitt leverantörshanteringssystem regelbundet vid behov. Under 2019 lanserade
vi ett riskbaserat bedömnings- och hanteringssystem för befintliga leverantörer efter lanseringen av systemet för nya
leverantörer 2018.

Betygsättning av leverantörBetygsättning av leverantörer 2019er 2019
Som en del av utvärderingen betygsätter Wärtsilä leverantörerna utifrån sina leverantörskrav. Betyget bygger på
bedömningar av olika informationskällor, såsom grundläggande och detaljerad bedömning, dialog med
leverantörerna och genomförda revisioner. Utifrån denna betygsättning kan leverantörer antingen godkännas,
godkännas med anmärkningar eller underkännas. Betygen och revisionsresultaten granskas regelbundet.

Vid utgången av 2019 hade vi betygsatt 712 av företagets 1.255 direkta globala leverantörer som stod för 96% av
de relaterade leverantörskostnader (målet för året var 96%). Av företagets lokala leverantörer betygsattes 69% (mål
80%) och av indirekta leverantörer 76% (mål 70%). År 2019 underkändes 40 leverantörer på grund av deras
underlåtenhet att uppfylla Wärtsiläs krav på produktspecifika frågor, efterlevnad, kvalitet eller hållbarhet. Av dem
vidtog nio korrigerande åtgärder som förbättrade betyget.
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Anchor
Information om hållbar utvecklingInformation om hållbar utveckling

Anchor
Ekonomiskt ansvarEkonomiskt ansvar
Målet för Wärtsilä är att skapa lönsam tillväxt och långsiktigt värde för aktieägarna och samhället som helhet.
Huruvida målet uppnås beror också vår förmåga att infria flera olika intressenters förväntningar. Detta handlar om att
erbjuda kunder högkvalitativa och miljövänliga produkter, lösningar och tjänster samt skapa långvariga partnerskap
med leverantörer, erbjuda anställda konkurrenskraftiga löner och arbetsförhållanden och bidra till de lokala
samhällenas välbefinnande på de områden där Wärtsilä är verksam. En bra ekonomisk prestanda utgör en plattform
för andra hållbarhetsaspekter – såsom miljöansvar och socialt ansvar.

Ekonomiska prEkonomiska prestationerestationer

GenerGenererat och distribuerat ekonomiskt värerat och distribuerat ekonomiskt värde (GRI 201-1)de (GRI 201-1)

MEUR 2019 2018 2017* 2016 2015

KunderKunder

Omsättning 55 170170 5 174 4 911 4 801 5 029

LeverantörLeverantörerer

Kostnader för köpta varor, material och tjänster 33 368368 3 327 3 024 2 969 3 136

Förädlingsvärde 11 802802 1 847 1 888 1 831 1 893

Distribution av förädlingsvärDistribution av förädlingsvärdetdet

Till intressenter 11 404404 1 615 1 651 1 593 1 555

AnställdaAnställda

Löner 11 028028 954 1000 939 935

OfOffentliga sektorfentliga sektornn

Skatter och socialavgifter 329329 336 331 343 349

ForFordringsägardringsägaree

Finansiella poster netto -47-47 -40 -47 -53 -34

AktieägarAktieägaree

Dividender 284284 284 272 256 237

SamfundSamfund

Donationer 11 1 1 2 1

För utveckling av afFör utveckling av affärsverksamhetenfärsverksamheten 114114 232 237 238 338

*Justerat enligt IFRS 15

2019 2018 2017* 2016 2015

KunderKunder

Omsättning (MEUR) 55 170170 5 174 4 911 4 801 5 029

Omsättning enligt marknadsområde (MEUR)

Europa 11 690690 1 485 1 526 1 581 1 566

Asien 11 968968 1 867 1 933 1 774 2 051

Nord- och Sydamerika 11 098098 1 245 1 132 1 039 1 006

Afrika 222222 283 221 313 329

Övriga 192192 294 100 94 78

LeverantörLeverantörerer

Kostnader för köpta varor, material och tjänster (MEUR) 33 368368 3 327 3 024 2 969 3 136

AnställdaAnställda

Löner (MEUR) 11 028028 954 1000 939 935
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Löner enligt marknadsområde (MEUR)

Europa 719719 643 689 650 632

Asien 145145 150 156 153 163

Nord- och Sydamerika 134134 134 130 110 112

Afrika 2222 20 18 19 21

Övriga 88 7 7 7 8

Omsättning/anställd (TEUR) 271271 274 275 262 271

OfOffentliga sektorfentliga sektornn

Skatter och socialavgifter (MEUR) 329329 336 331 343 349

Skatter och socialavgifter enligt marknadsområde (MEUR)

Europa 223223 252 236 246 246

Asien 4747 38 44 45 50

Nord- och Sydamerika 4343 33 38 47 44

Afrika 1919 10 12 5 6

Övriga -2-2 4 1 0 2

Erhållna subventioner (TEUR) 88 101101 7 085 9 891 8 343 9 669

Finansiella poster netto (MEUR) -47-47 -40 -47 -53 -34

SamfundSamfund

Donationer av styrelsen (TEUR) 130130 110 110 1365 110

Donationer av Wärtsiläbolag (TEUR) 383383 627 673 533 511

*Justerat enligt IFRS 15

Finansiell påverkan samt risker och möjligheter hänförliga till klimatförändringen (GRI 201-2)Finansiell påverkan samt risker och möjligheter hänförliga till klimatförändringen (GRI 201-2)

Wärtsilä Italia S.p.A är det enda dotterbolaget som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem (ETS) på grund av fabrikens värmekraftverk. ETS har
inte påverkat företagets lönsamhet. Wärtsiläs svar på klimatförändringen är att utveckla och tillhandahålla produkter, lösningar och tjänster som gör
det möjligt för våra kunder att minska utsläppen av växthusgaser. Mer information om Wärtsiläs lösningar för bekämpning av klimatförändringen
hittas på vår webbsida www.wartsila.com. De potentiella affärsriskerna relaterade till klimatförändringen och Wärtsiläs produkter beskrivs under
Risker och riskhantering i bolagsstyrningsrapporten.

Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden (GRI 201-3)Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden (GRI 201-3)

Pensionerna baserar sig på gällande lagstiftning och avtal i varje land. I Finland omfattas största delen av pensionsåtagandena av
pensionssystemet för arbetstagare (ArPL). De största förmånsbestämda åtagandena finns i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Sverige. De
flesta av dessa förmånsbestämda pensioner förvaltas av pensionsfonder, och deras tillgångar ingår inte i koncernens tillgångar. Wärtsiläs
dotterbolag gör inbetalningar i pensionsfonder enligt lokal lagstiftning och praxis i varje land. Auktoriserade aktuarier i respektive land har gjort de
aktuariella kalkyler som de förmånsbestämda planerna kräver. Mer information om koncernens pensionsåtaganden finns i bokslutet, se not 25.
Pensionsförpliktelser.

Finansiellt stöd från den ofFinansiellt stöd från den offentliga sektorfentliga sektorn (GRI 201-4)n (GRI 201-4)

Erhållna subventioner (TEUR) 2019 2018 2017 2016 2015

88 101101 7 085 9 891 8 343 9 669

Värdet på stöden år 2019 uppgick till 8.101 tusen euro och beviljades till bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt. Länderna som bidrog
mest år 2019 var Finland, Norge och Spanien.

MarknadsnärvarMarknadsnärvaroo

Normal minimilön enligt kön jämfört med lokala minimilöner (GRI 202-1)Normal minimilön enligt kön jämfört med lokala minimilöner (GRI 202-1)

Wärtsilä tillämpar och iakttar den lokala arbetslagstiftningen i alla länder och respekterar lokala kollektivavtal som ofta fastställer nivån för
minimilöner. Dessutom justeras startlönerna enligt funktion och utbildningsnivå utifrån marknadsreferenser. Lagstiftning och regelverk fastställer
miniminivån, men de faktiska lönerna överstiger ofta dessa nivåer. Ett totalkompensationspaket till medarbetare i varje land är i linje med företagets
riktlinjer för löner, lokal marknadspraxis och arbetsavtal. Grundlönen fastställs så att den uppfyller marknadsförhållandena, jobbkraven samt
individens kompetens och prestationer.
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Andel personer i den högsta ledningen som anställts i lokalsamhället på viktiga verksamhetsställen (GRI 202-2)Andel personer i den högsta ledningen som anställts i lokalsamhället på viktiga verksamhetsställen (GRI 202-2)

Wärtsilä publicerar alltid alla lediga jobb internt för att säkerställa lika möjligheter för medarbetarna att söka jobb inom Wärtsilä. Om det inte finns
specifika orsaker, såsom behov av utländsk kompetens anställs lokala invånare. Denna princip gäller också positioner i högsta ledningen, som
består av den globala affärs- och företagsledningen samt chefsbefattningar i lokala företag. I hela världen har 90% Wärtsiläs högsta ledning
rekryterats lokalt, med andra ord i samma land som Wärtsiläs dotterbolag.

Anchor
MiljöMiljö
Den miljöbelastning som Wärtsiläs verksamhet orsakar är främst anknyten till tillverkningen. Tillverkningens centrala
miljöaspekter handlar om användning av energi och naturresurser samt tillverkningsrelaterade utsläpp.
Produktutvecklingen förutsätter också testning av produkter och enskilda komponenter, vilket vid sidan av
tillverkningen belastar miljön. De positiva miljökonsekvenserna av produktutvecklingen är emellertid betydligt större
än testningens negativa verkningar om man beaktar produktens hela livscykel.

MaterialMaterial

Använda material enligt vikt eller volym (GRI 301-1)Använda material enligt vikt eller volym (GRI 301-1)

De huvudsakliga materialen som används i Wärtsiläs produkter är olika metaller: gjutjärn, stållegeringar och konstruktionsstål, aluminiumlegeringar
och brons. År 2019 användes sammanlagt 84.081 ton material (103.332). De viktigaste materialkategorierna var olika metaller 80%, sand 14% och
olika kemikalier 2%.

Material 2019 2018 2017 2016 2015

Total användning av material (t) 8484 081081 103 332 73 738 84 913 100 767

Metaller (t) 6767 123123 85 820 55 416 59 898 73 285

Sand (t) 1111 957957 13 055 13 493 18 399 20 915

Kemikalier (t) 11 520520 1 422 1 575 1 831* 5 025

Övriga (t) 33 482482 3 035 3 255 3 601 1 542

* Ett betydande klassificeringsfel har rättats under 2016. Därav är siffran för år 2016 inte direkt jämförbar med de tidigare åren.

Andel använda återvunna material (GRI 301-2)Andel använda återvunna material (GRI 301-2)

De huvudsakliga materialen som används i Wärtsiläs produkter är olika metaller: gjutjärn, stållegeringar och konstruktionsstål, aluminiumlegeringar
och brons. Andelen återvunnet material bland dessa metaller varierar enligt material och leverantör. Återvunnet material, såsom slitna mynt och
bronspropellrar, används i till exempel gjutning av nya propellrar.

EnergiEnergi

Energiförbrukning inom organisationen (GRI 302-1)Energiförbrukning inom organisationen (GRI 302-1)

Den totala energiförbrukningen (i tera joule, TJ) omfattar el, värme och bränslen som förbrukats av Wärtsiläföretagen under de senaste åren.
Bränslen används främst för att testa motorer men också för uppvärmning, tillverkning och transporter. År 2019 kom bränslet från icke förnybara
källor.

Wärtsilä förbrukar el i tillverkningsprocesserna – till exempel för bearbetning av komponenter – och på serviceverkstäder och kontor. Både den el
och den värme som genereras under testning av motorer kan utnyttjas. Wärtsilä strävar efter att ta vara på elenergin för sina egna syften och
samtidigt sälja en del av den till lokala energibolag. Eftersom motortesternas elgenerering och företagets behov av el inte motsvarar varandra kan
överskottsenergi säljas till lokala elbolag.

Uppvärmning av fabriker och kontor står för största delen av Wärtsiläs förbrukning av värmeenergi. På flera fabriker används värmen från
motortester för uppvärmning. Vissa fabriker och kontor har anslutit sig till lokala uppvärmningsnät, medan andra har egna värmeanläggningar eller
använder el för uppvärmning.
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Energi 2019 2018 2017 2016 2015

Total energiförbrukning (TJ) 11 404404 1 538 1 477 1 471 1 539

Elförbrukning (MWh) 124124 843843 132 572 131 960 139 363 142 819

Elinköp (MWh) 119119 092092 128 878 128 176 132 771 131 501

Genererad el (MWh) 55 751751 3 694 3 784 6 592 11 318

Såld el (MWh) 3232 812812 32 019 28 066 23 620 21 834

Värmeförbrukning (MWh) 3131 429429 32 937 36 890 33 542 30 161

Lättolja (t) 66 089089 6 223 4 327 3 918 4 801

Tjockolja (t) 33 343343 3 381 3 798 3 647 3 675

Naturgas (t) 88 064064 9 783 8 393 8 614 9 750

Övriga bränslen (t) 11 329329 1 238 2 811 3 209 2 834

Energiintensivitet (GRI 302-3)Energiintensivitet (GRI 302-3)

Energi 2019 2018 2017 2016 2015

Total energiförbrukning (TJ/omsättning MEUR) 0,2720,272 0,300 0,308 0,313 0,334

Minskning av energiförbrukningen (GRI 302-4)Minskning av energiförbrukningen (GRI 302-4)

Wärtsilä har från och med början av 2017 ställt upp ett mål att före år 2025 minska energiförbrukningen med minst 7% av den total förbrukningen
(GWh) jämfört med 2015 års nivå. Wärtsilä har på två år uppnått permanenta energibesparingar på 3,4 MWh, främst genom minskad el- och
värmeförbrukning.

Energibesparingar 2019 2018 2017

Årlig energibesparing (GWh) 0,50,5 2,0 0,9

Kumulativ energibesparing (GWh) 3,43,4 2,9 0,9

VVattenatten

VVattenuttag enligt källa (GRI 303-1)attenuttag enligt källa (GRI 303-1)

Wärtsiläs vattenförbrukning kan indelas i två kategorier: hushållsbruk och nedkylning. Hushållsvatten används främst för sanitära syften och
industriell utrustning, såsom bearbetnings- och tvättmaskiner. En del fabriker använder också hushållsvatten för gjutformar eller slutna kylsystem.
Wärtsilä använder havsvatten för nedkylning av motorer och processer.

Total vattenförbrukning per år enligt vattenkälla: cirka 99% av kylvattnet kommer från lokala vattendrag, där utsläppen består av endast värme som
frigörs i det rena vattnet, och cirka 1% av kylvattnet kommer från kommunala vattenverk. Av Wärtsiläs totala vattenförbrukning år 2019 var cirka
94% havsvatten som användes som kylvatten, cirka 5% kranvatten, cirka 0,4% togs direkt från grundvattnet eller bestod av regnvatten.

Vatten 2019 2018 2017 2016 2015

Total vattenförbrukning (1 000 m³) 1111 268268 12 607 12 749 8 444 6 971

Förbrukning av hushållsvatten (1 000 m³) 648648 652 631 613 703

Förbrukning av kylvatten (1 000 m³) 1010 621621 11 954 12 118 7 831 6 268

VVattenkällor som väsentligt påverkas av vattenuttag (GRI 303-2)attenkällor som väsentligt påverkas av vattenuttag (GRI 303-2)

Inga vattenkällor anses ha blivit väsentligt påverkade av vattenuttag av Wärtsiläs dotterbolag.

Återanvänt vatten (GRI 303-3)Återanvänt vatten (GRI 303-3)

Wärtsilä Italia S.p.A. återvann 101.698 m3 vatten under 2019 genom att leda det till ett vattenreningsverk och sedan återanvända det i
produktionsprocesser. Mängden motsvarade cirka 28% av Wärtsilä Italias vattenförbrukning och 1% av Wärtsiläs totala vattenförbrukning år 2019.
Inga andra betydande vattenåtervinningsprocesser tillämpas på Wärtsiläs produktionsanläggningar.
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UtsläppUtsläpp

VVäxthusgasutsläpp och intensitet (GHG) (GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4)äxthusgasutsläpp och intensitet (GHG) (GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4)

Förutom direkta CO2-utsläpp orsakar Wärtsiläs verksamhet indirekta CO2-utsläpp. År 2019 uppgick de kalkylmässiga indirekta CO2e-utsläppen
(ortsbaserad) till 40.911 ton (47.347) (köpt el och värme), och CO2e-utsläppen för flygresor var 34.700 ton (40.945). Inga biogena koldioxidutsläpp
inträffade under 2019.

Utsläpp av växthusgaser (ortsbaserad) 2019 2018 2017 2016 2015

Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (direkta) (SCOPE 1) 5656 568568 59 949 57 998 57 355 63 441

Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (indirekta) (SCOPE 2) 4040 911911 47 347 56 002 59 697 60 317

Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (indirekta) (SCOPE 3) 164164 550550 208 330 155 537* 168 571* 39 033

GHG-utsläppsintensitet (alla) 50,850,8 61,5 56,1 60,8 35,3

* Innehåller indirekta utsläpp relaterade till materialanvändning, energiförbrukning och flygresor. Fram till 2016 innehåller siffrorna endast utsläpp
relaterade till flygresor.

Utsläpp av växthusgaser (marknadsbaserad) 2019 2018

Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (direkta) (SCOPE 1) 5656 568568 59 949

Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (indirekta) (SCOPE 2) 5353 453453 63 768

Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (indirekta) (SCOPE 3) 160160 960960 204 065

GHG-utsläppsintensitet (alla) 52,552,5 63,9

Minskning av växthusgasutsläpp (GHG) (GRI 305-5)Minskning av växthusgasutsläpp (GHG) (GRI 305-5)

Wärtsilä har vidtagit flera åtgärder för att minska de indirekta CO2-utsläppen. Engagemanget för energieffektivitet siktar på att minska
energiförbrukningen och utsläppen. Wärtsilä fokuserar dessutom på att minska resandet genom att tillämpa en strikt resepolicy och genom virtuella
möteskoncept: Skype/Teams-snabbmeddelanden, som möjliggör livechattar mellan två eller flera personer; Skype/Teams-möten som möjliggör
möten mellan flera personer och där presentationer kan delas mellan deltagarna samt videokonferenssystemet. Skype/Teams och
videokonferenssystemet används varje dag på Wärtsilä. Omkring 1 700 Skype/Teams-konferenser ordnas dagligen. Utrustning för traditionella
videokonferenser finns i 160 rum i 49 länder och en ny Skype/Teams-baserad lösning som används allt mer finns i 50 rum i några länder. Vi
lyckades även minska utsläppen affärsresor med flyg med 15%, det vill säga 6 245 ton CO2e, jämfört med året innan.

Utsläpp av NOx och SOx samt andra väsentliga utsläpp (GRI 305-7)Utsläpp av NOx och SOx samt andra väsentliga utsläpp (GRI 305-7)

Luftutsläpp orsakas främst av testkörningar och målning av färdiga motorer eller andra Wärtsiläprodukter. Utsläppen från testkörningar består av
kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2), koldioxid (CO2) och partiklar samt en liten mängd andra utsläppskomponenter. Målningen av motorer och
andra produkter orsakar VOC-utsläpp (volatila organiska föreningar). Utsläppen från motorer reduceras med hjälp av forskning och utveckling samt
produktutveckling och testning. Dessa åtgärder resulterar också i utsläpp, men resultaten kommer att minska de framtida utsläppen från motorer.

Utsläpp 2019 2018 2017 2016 2015

Utsläpp av kväveoxider (t) 544544 545 534 500 553

Utsläpp av svaveloxider (t) 5151 55 62 59 63

Totala utsläpp av kolväten (t) 139139 164 131 116 145

Partiklar (t) 77 7 8 9 9

VOC-utsläpp (t) 3737 45 36 30 40

De primära bullerkällorna inom tillverkning är motorbuller från testkörningar och ventilationen på fabrikstaken. Bullret har i allmänhet låg frekvens
och är därför svårt att varsebli med människoöra. Wärtsilä har vidtagit specifika åtgärder för att minska bullret genom tekniska åtgärder, vilket
resulterat i betydligt lägre bullernivåer. Bullerbekämpningen är emellertid ständigt aktuell och kräver regelbunden uppföljning.

AAvloppsvatten och avfallvloppsvatten och avfall

Utsläpp till avlopp per typ och destination (GRI 306-1)Utsläpp till avlopp per typ och destination (GRI 306-1)

Wärtsilä använder havsvatten för att kyla ner motorer och processer. I dessa fall är kylsystemet slutet, vilket innebär att endast värme släpps ut i
havet. Avloppsvattnet leds till lokala reningsverk eller behandlas på plats. Om avloppsvattnet inte kan ledas ut i avloppet transporteras det till en
ändamålsenlig behandlingsanläggning, till exempel en anläggning för farligt avfall.
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Flera av Wärtsiläs dotterbolag har miljötillstånd för att leda renat eller ändamålsenligt behandlat avloppsvatten ut i vattendrag. Det består främst av
rent kylvatten som leds ut i vattendrag och som endast medför värmeutsläpp.

Vattenutsläppen uppgick år 2019 till totalt 11.196.069 m³.

Avloppsvatten 2019
Kommunala

avlopp Hav Floder Mark Återanvänd

Kvantitet (m³) 201 313 10 620 945 361 529 10 242 2 040

% av totalt avloppsvatten 1,8 94,9 3,2 0,1 0

AAvfall per typ och hanteringsmetod (GRI 306-2)vfall per typ och hanteringsmetod (GRI 306-2)

Tillverkningen orsakar olika slags avfall. Dessa indelas i två huvudkategorier: farligt och ofarligt avfall. Farligt avfall omfattar skärvätskor, olika slags
spilloljor, målarfärger och lösningsmedel, oljigt avfall, fast avfall etc. Ofarligt avfall omfattar metallskrot och -spånor, avfallsplast och -trä,
hushållsavfall, papp och papper. Alla Wärtsiläbolag sorterar sitt avfall enligt lokala regler. Generellt består de huvudsakliga kategorierna av avfall
som bränns, deponeras eller återvinns.

Wärtsiläs avfallshantering har följande fyra syften i prioritetsordning:

• reducera mängden avfall från processerna
• använda avfall som material
• använda avfall som energi
• deponera avfall på ett miljövänligt sätt

Avfall 2019 2018 2017 2016 2015

Avfall, totalt (t) 3030 287287 36 025 32 580 50 020 52 037

Ofarligt avfall (t) 2626 439439 31 240 28 928 42 663 44 864

Farligt avfall (t) 33 847847 4 785 3 651 7 357 7 173

Deponerat avfall (t) 22 022022 4 051 3 198 9 962 8 593

Återvunnet avfall (t) 2222 133133 24 791 23 647 30 695 34 074

Bränt avfall (t) 22 215215 2 305 1 990 1 889 2 197

Kompost avfall (t) 6969 92 95

Deponerat farligt avfall (t) 318318 579 548 964 2 586

Återvunnet farligt avfall (t) 22 261261 3 063 2 113 5 470 3 502

Bränt farligt avfall (t) 11 268268 1143 990 923 1 084

PrProdukter och tjänsterodukter och tjänster

Omfattning av minskad miljöpåverkan från prOmfattning av minskad miljöpåverkan från produkter och tjänsterodukter och tjänster

Miljövänliga produkter och tjänster är de viktigaste sätten för att minska miljökonsekvenserna inom Wärtsilä. Wärtsilä innehar en nyckelroll när det
gäller att tillhandahålla miljövänliga lösningar och tjänster som gör det möjligt för kunderna att utveckla sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt.
Hållbara innovationer ingår i många miljövänliga produkter och lösningar, inklusive teknik som ökar verkningsgraden, minskar gasformiga och
flytande utsläpp, behandlar avlopps- och ballastvatten samt produkter och lösningar som är flexibla, effektiva, tillförlitliga, säkra, kostnadseffektiva i
drift och som har ett minimalt ekologiskt fotavtryck under hela livscykeln.

UtgifterUtgifter

TTotala miljöskyddsutgifter och -investeringarotala miljöskyddsutgifter och -investeringar

I Wärtsiläs verksamhet har utgifter definierats som miljöutgifter om de anknyter till kontroll av vatten- och luftutsläpp, avfallshantering, miljöledning
eller bullerkontroll.

En betydande andel av investeringarna i produktutveckling siktar på att säkerställa miljövänligheten genom att erbjuda kort- och långsiktiga fördelar
för hela värdekedjan och i slutändan för miljön.
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Utgifter 2019 2018 2017 2016 2015

FoU-kostnader (MEUR) 164164 165 141 131 132

Miljökostnader

Miljöinvesteringar (MEUR) 1,01,0 0,6 4,0 0,7 0,5

Miljörelaterade rörelsekostnader (MEUR) 3,83,8 4,0 3,8 4,0 4,6

Anchor
Socialt ansvarSocialt ansvar
Wärtsiläs mål är att erbjuda sina kunder det högsta värdet och de bästa tjänsterna genom att fortlöpande utveckla
sin kompetens och sina arbetsmetoder. Det strategiska målet för Wärtsiläs sociala ansvar och personalstrategi är att
stödja affärsstrategin genom att utveckla Wärtsiläs personal, organisation, kompetenser och arbetssätt för att
uppfylla verksamhetens framtida behov.

Målet är att ha en energisk, kompetent och motiverad personal med spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
och karriärmöjligheter och som leds av utmärkta chefer. Goda prestationer uppmärksammas och mångfald
respekteras. Wärtsilä strävar efter att erbjuda trygga arbetsförhållanden för sina medarbetare, avtalspartner samt
andra personer som arbetar på olika håll inom koncernen genom att tillämpa högklassiga standarder för
företagshälsovården och arbetarskyddet.

Ett gott samhällsmedborgarskap kan uppnås genom aktivt samarbete, öppen kommunikation och goda relationer
med intressenter. Wärtsiläs affärsverksamhet och relationer till sina intressenter bygger på verksamhetsprinciper
som alla Wärtsiläs bolag och medarbetare är skyldiga att följa.

Signifikanta förändringar i organisationen och leveranskedjan under 2019 (GRI 102-10)Signifikanta förändringar i organisationen och leveranskedjan under 2019 (GRI 102-10)

I oktober 2018 beslutade Wärtsilä om en uppdelning av verksamheten i två affärsområden, Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy, som ansvarar för
både nyförsäljning och service. Den nya organisationsstrukturen infördes den 1 januari 2019. Förändringen var en av de största i Wärtsiläs historia,
och resulterade i att över 13.000 personer bytte plats i organisationen och krävde enorma satsningar på förändringsledning, omstrukturering och
rekrytering.

Wärtsiläs koncernomfattande program för att omorganisera verksamheten och resurserna på ett sätt som garanterar företagets lönsamhet och
konkurrenskraft i framtiden fortsatte under hela 2019. Till de planerade aktiviteterna hör ett ökat fokus på målinriktad försäljning, utveckling av
kontraktsbaserad verksamhet och ”as-a-service”-modeller, granskning av kostnadsstrukturen och optimering av affärsportföljen. Programmet
förväntas leda till globala personalminskningar på 1.200 medarbetare före slutet av 2020.

I februari stärkte Wärtsilä sin undervattensrelaterade servicekapacitet genom att öppna en ny anläggning för reparation, renovering och underhåll
under vatten i Fujairah i Förenade Arabemiraten.

I maj offentliggjorde Wärtsilä förvärvet av Ships Electronic Services Ltd (SES), ett brittiskbaserat företag specialiserat på navigations- och
kommunikationselektronik samt installations-, underhålls- och reparationstjänster för kommersiella fartyg och fritidsfartyg. Vid förvärvstidpunkten
hade företaget 47 medarbetare.

I september offentliggjorde Wärtsilä Energy sina planer på att omstrukturera och anpassa sin organisation. Målet är ett ökat kundfokus och
förbättrad förmåga att ta tillvara affärsmöjligheter genom minskad komplexitet i organisationen, snabbare beslutsfattande och större handlingsfrihet
för medarbetarna.

I september beslutade man i samråd med Hyundai Heavy Industries (HHI) att avveckla Wärtsiläs och Hyundai Engine Companys koreanska
samriskföretag WHEC. WHEC tillverkade W50DF-fyrtaktsmotorer för LNG-tankfartyg och andra marina applikationer på den asiatiska marknaden.
Samriskföretaget hade 20 medarbetare i slutet av 2019.

Wärtsiläs digitala omvandling har fortskridit i snabb takt under de senaste åren. I september integrerade Wärtsilä sin centrala digitaliseringsfunktion
med andra affärsenheter och koncernfunktioner. Teamen placerades där de bäst kan skapa mervärde för våra kunder och Wärtsilä i stort.
Samtidigt kan de fortsätta att delta i olika verksamheter och projekt på ett kostnadseffektivt sätt.

I december meddelade Wärtsilä att företaget kommer att avyttra Wärtsilä ELAC Nautik GmbH (ELAC Nautik). ELAC Nautik blev en del av Wärtsilä i
samband med förvärvet av L-3 Communications MSI år 2015. Företaget fokuserar på hydroakustiska produkter, däribland ekolod, system för
undervattenskommunikation och ekosystem för små och medelstora militära ubåtar. ELAC Nautik har ungefär 120 medarbetare.
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AnställdaAnställda

Information om anställda och andra arbetarInformation om anställda och andra arbetare 2019 (GRI 102-8, GRI 401-1)e 2019 (GRI 102-8, GRI 401-1)

Utöver direktanställda sysselsatte Wärtsilä indirekt en extern arbetskraft på 6.370 årsverken bland underleverantörer i sina fabriker och enheter.
Enheterna i Finland hade 3.776 anställda sammanlagt.

Sammanlagt 1.890 anställda lämnade Wärtsilä och 4.067 anställdes av Wärtsilä globalt under 2019 av olika orsaker. Wärtsilä hade 18.795
anställda i slutet av 2019.

Personal 2019 2018 2017 2016 2015

Antal anställda i slutet av året 1818 795795 19 293 18 065 18 011 18 856

Antal anställda per affärsområde

Services ** 11 051 10 624 10 567 10 592

Marine Solutions 1212 526526 6 267 5 845 6 074 6 847

Energy Solutions 44 978978 1 171 1 038 903 959

Övriga 12911291 805 559 467 459

Antal anställda per marknadsområde

Europa 1111 618618 11 693 10 463 10 399 10 893

Asien 44 341341 4 726 4 890 4 992 5 297

Nord- och Sydamerika 22 016016 2 074 1 960 1 919 1 917

Övriga 820820 801 753 701 748

Personalens medelålder 41,641,6 41,4 41,5 41,0 41,0

Fastanställda (%) 9393 93 92 89 89

Visstidsanställda (%) 77 7 8 11 11

Heltidsanställda (%) 9898 98 98 98 98

Deltidsanställda (%) 22 2 2 2 2

Personalomsättning (avgångna) (%) 6,76,7 5,7 5.3 5,3 5,2

Nya jobb, netto -571-571 923 -213 -840 -755

* Services upphörde som separat affärsområde vid utgången av 2018.

Antal anställda enligt anställningsavtal och kön 2019 Tillsvidare Visstid

Totalt 17 401 1 394

Män 14 533 1 111

Kvinnor 2 868 283

Antal anställda enligt anställningsavtal och region 2019 Tillsvidare Visstid

Europa 11 155 462

Asien 3 631 716

Amerika 1 983 30

Övriga 632 186

Tillsvidare anställda enligt anställningstyp och kön 2019 Heltid Deltid

Totalt 17 035 366

Män 14 227 306

Kvinnor 2 808 60

Nya anställningar 2019 Anställda Grad (%)

Totalt 4 067 21,6

Kön

Män 3 159 20,2

Kvinnor 908 28,8
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Åldersgrupp

< 30 år 1 684 65,5

30–50 år 2 071 17,7

> 50 år 313 7,0

Marknadsområde

Europa 2 406 20,7

Asien 881 20,3

Amerika 494 24,6

Övriga 286 35,0

Personalomsättning (som sagt upp sig) 2019 Anställda Grad (%)

Totalt 1 162 6,7

Kön

Män 914 6,3

Kvinnor 248 8,6

Åldersgrupp

< 30 år 187 9,0

30–50 år 774 7,1

> 50 år 201 4,6

Marknadsområde

Europa 699 6,3

Asien 291 8,0

Amerika 118 5,9

Övriga 54 8,5

Förmåner som endast beviljas heltidsanställda (GRI 401-2)Förmåner som endast beviljas heltidsanställda (GRI 401-2)

I allmänhet erbjuds visstids- och deltidsanställda samma förmåner som fastanställda. I vissa länder är kvalifikationen bunden till antalet
tjänstemånader eller -år. Sådana skillnader baserar sig normalt på kollektivavtal i enlighet med den lokala lagstiftningen.

Relationer mellan anställda och ledningRelationer mellan anställda och ledning

Minimivarseltid för operativa förändringar (GRI 402-1)Minimivarseltid för operativa förändringar (GRI 402-1)

Wärtsiläs minimivarseltider beskrivs i avsnittet om Politik om mänskliga rättigheter, lika möjligheter och rättvisa anställningsförfaranden.

Arbetshälsa och arbetarskyddArbetshälsa och arbetarskydd

Andel av alla anställda som har rAndel av alla anställda som har reprepresentation i formella hälso- och säkerhetskommittéer för ledningen och de anställda (GRI 403-1)esentation i formella hälso- och säkerhetskommittéer för ledningen och de anställda (GRI 403-1)

Wärtsiläbolagen tillämpar program för arbetshälsa och arbetarskydd enligt den lokala lagstiftningen. Dessa utvecklas i allmänhet av kommittéer för
arbetshälsa och arbetarskydd som har representanter för ledningen och personalen. Sammanlagt 85% av Wärtsiläs bolag har arbetshälso- och
arbetarskyddskommittéer, vilket omfattar totalt 89% av Wärtsiläs personal.

TTyp av skador och andelen skadoryp av skador och andelen skador, yrkessjukdomar, yrkessjukdomar, förlorade arbetsdagar och frånvar, förlorade arbetsdagar och frånvaro samt totalt antal arbetsro samt totalt antal arbetsrelaterade dödsfall (GRI 403-2)elaterade dödsfall (GRI 403-2)

Olycksfrekvensen (olyckor med förlorad arbetstid) för 2019 var 2,25, 10% lägre än året innan.

Wärtsilä beklagar djupt en dödsolycka som inträffade under året, där en av våra entreprenör på ett varv i Vietnam omkom. Ett entreprenörsföretag
skulle ta bort en tillfällig stålkonstruktion från ett fartygsskrov. I samband med detta rasade konstruktionen plötsligt ihop och sjönk till botten. En av
entreprenörens anställda hann inte undan i tid och omkom i olyckan.

Personskador 2019 2018 2017 2016 2015

Totalt antal personskador 397397 398 446 439 461

Antalet personskador som lett till minst en dags frånvaro, anställda, totalt 8585 90 88 95 104

Europa 5858 62 60 69 72
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Asien 1616 14 9 17 15

Nord- och Sydamerika 1010 13 16 6 16

Afrika 11 1 3 3 1

Antalet personskador som lett till minst en dags frånvaro,
underleverantörer, totalt 2020 35

Europa 1111 19

Asien 44 6

Nord- och Sydamerika 55 10

Afrika 00 0

Personskador som lett till frånvaro/miljoner arbetstimmar

Anställda 2,252,25 2,5 2,5 2,6 2,8

Underleverantörer 1,81,8 3,1

Frånvaro, anställda %

Frånvaro på grund av sjukdom (% av totalt antal arbetstimmar) 2,12,1 2,2 2,0 2,2 1,9

Frånvaro på grund av olycksfall
(% av totalt antal arbetstimmar) 0,10,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Frånvaro på grund av yrkessjukdomar
(% av totalt antal arbetstimmar) 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dödsolyckor

Totalt antal omkomna 11 1 1 1 1

Anställda 00 1 0 0 1

Underleverantörer 11 0 1 1 0

Anställda med hög förAnställda med hög förekomst av eller risk för yrkessjukdomar (GRI 403-3)ekomst av eller risk för yrkessjukdomar (GRI 403-3)

Wärtsiläs medarbetare arbetar i närheten av motorer som är i gång när de utför underhållsuppgifter eller testar dem, vilket exponerar dem för buller.
Wärtsilä har arbetarskydds- och arbetshälsoprogram för att förebygga hörselskador, bland annat hörselskydd för medarbetare i riskzonen. Totalt 10
fall av yrkessjukdomar diagnosticerades under 2019, vilket motsvarar 0,27 fall per en miljon arbetstimmar.

UtbildningUtbildning

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år per anställd (GRI 404-1)Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år per anställd (GRI 404-1)

År 2019 ordnade Wärtsilä i genomsnitt 2,11 utbildningsdagar för män och 1,85 utbildningsdagar för kvinnor.

Utbildningsdagar (dagar/anställd) 2019 2018 2017 2016 2015

Totalt 2,02,0 2,2 2,2 3,0 3,0

Chefer och överordnade 2,02,0 2,9 3,5 3,7 3,5

Andra tjänstemän 1,01,0 2,1 3 2,9 2,9

Arbetstagare 2,02,0 2,1 2,0 3 3,1

PrProgram för kompetensutveckling och omställningsstöd (GRI 404-2)ogram för kompetensutveckling och omställningsstöd (GRI 404-2)

Wärtsiläs program för kompetenshantering beskrivs i avsnittet om personalledning. Wärtsilä har ett stort urval av interna utbildningar och
inlärningsmöjligheter för anställda inom mer än 20 områden, till exempel motorteknologi, hälsa och arbetarskydd, språk och kultur,
projekthantering, miljö, säkerhet och ledarskap.

Andel anställda vars prAndel anställda vars prestationer och karriärutveckling bedöms restationer och karriärutveckling bedöms regelbundet (GRI 404-3)egelbundet (GRI 404-3)

Årliga utvecklingssamtal 2019 2018 2017 2016 2015

Omfattning % 9191 96 96 96 92

Mångfald och lika möjligheterMångfald och lika möjligheter

Mångfald inom organisationen och bland anställda (GRI 405-1)Mångfald inom organisationen och bland anställda (GRI 405-1)
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En personal med varierande bakgrund ger högre vinst, bättre förmåga att lösa komplexa problem och en större kompetenspool. Wärtsiläs initiativ
för ökad mångfald inleddes 2012. Syftet är att främja en inkluderande företagskultur på alla nivåer för att bemöta de globala och lokala kraven.
Genom att investera i mångfald och stöda anställda med olika kön, ålder, personlighet och utbildning blir Wärtsilä både en mer attraktiv
arbetsgivare och en mer uppskattad affärspartner för kunderna.

Könsrelaterad mångfald 2019 2018 2017 2016 2015

Män/kvinnor (%) 83/1783/17 83/17 84/16 84/16 85/15

Chefspositioner i världen: män/kvinnor (%) 83/1783/17 87/13 89/11 89/11 89/11

Regional mångfald

Antal nationaliteter 140140 137 136 134 131

Antal anställda enligt åldersgrupp 2019 Anställda Grad (%)

< 30 år 2 574 14

30–50 år 11 736 62

> 50 år 4 486 24

Andel direktions- och styrelsemedlemmar enligt åldersgrupp 2019 Direktionen Styrelsen

< 30 år 0 0

30–50 år 29 13

> 50 år 71 88

Andel direktions- och styrelsemedlemmar enligt kön 2019 Direktionen Styrelsen

Kvinnor 14 25

Män 86 75

KundtillfrKundtillfredsställelseedsställelse

Resultat av undersökningar av kundnöjdheten (GRI 102-43)Resultat av undersökningar av kundnöjdheten (GRI 102-43)

Kundernas behov har alltid högsta prioritet för Wärtsilä. Vi bevisar detta genom att lyssna på och agera utifrån kundernas feedback på
både operativ nivå och på ledningsnivå. Wärtsilä lägger stor vikt vid att vinna kundernas förtroende och vid att hålla våra löften.
Utmaningar är oundvikliga i vår bransch, men genom att fokusera på kunderna kan vi stärka relationerna. Vi använder oss av Net
Promoter Score (NPS) för att mäta kundlojaliteten och kundtillfredsställelsen. Resultaten följs upp månatligen och har under de tre
senaste åren uppvisat en betydande förbättring.

Vi välkomnar feedback från kunderna på projektleveranser och driften av deras anläggningar. Att förstå vad som fungerar och vad som
kan förbättras samt att känna till kundernas operativa miljö är avgörande för att kunna utveckla företagets produkter och tjänster. För att
säkerställa att kundernas behov och förväntningar tillgodoses samlar Wärtsilä feedback i samband med olika evenemang, aktiviteter och
möten med våra kunder.

Kundlojalitet 2019 2018 2017

Net Promoter Score, NPS 5959 53 45

Urval 22 787787 3 356 4 875

Skalan för Net Promoter Score är från -100 till +100.
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Anchor
ComplianceCompliance
Wärtsilä har förbundit sig att bedriva sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt. För att främja Wärtsiläs och dess
intressenters långsiktiga intressen strävar bolaget efter att iaktta de högsta lagstiftningsmässiga och etiska
standarderna i all affärsverksamhet. All affärsverksamhet och andra aktiviteter inom Wärtsilä ska genomföras med
fullt iakttagande av alla tillämpliga lagar och enligt principerna för gott företagsmedborgarskap i varje land där
sådana aktiviteter sker. Varje medarbetare förväntas handla ansvarsfullt och hederligt.

Wärtsilä har förbundit sig att säkerställa iakttagelse av bolagets verksamhetsprinciper i all affärsverksamhet i hela
världen. En koncernpolicy har utarbetats för rapportering av försummelser och misstänkta brott mot
verksamhetsprinciperna. Wärtsiläs medarbetare uppmuntras att ta upp eventuella brott mot principerna och de
underliggande policyerna och instruktionerna. De rapporterade försummelserna undersöks antingen lokalt eller
centralt beroende på deras karaktär. Det primära sättet att rapportera misstänkta brott sker via linjeledningen, men
medarbetare har tillgång till alternativa kanaler, inklusive ett externt förvaltat system för visselblåsning och
rapportering direkt till compliancefunktionen eller funktionen för juridiska ärenden. Om misstänkta brott involverar
den högsta ledningen inom Wärtsiläkoncernen eller om fallet antas vara betydande kan revisionskommittén vid
styrelsen för Wärtsiläkoncernen kontaktas direkt. En medarbetare som i god tro rapporterar ett möjligt brott mot
verksamhetsprinciperna får inte utsättas för trakasserier, motåtgärder eller andra negativa konsekvenser. Wärtsiläs
medarbetare har också instruerats i att söka råd i etiska och juridiska frågor samt integritetsfrågor hos Wärtsiläs
jurister eller compliancefunktion.

Iakttagande av miljölagstiftningIakttagande av miljölagstiftning

Wärtsiläbolagen följer all lokal miljölagstiftning. Verksamheten i Wärtsiläs produktionsbolag förutsätter giltiga miljötillstånd och uppfyller i allmänhet
samtliga tillståndsvillkor. Avvikelser beskrivs i de följande avsnitten.

Betydande utsläpp (GRI 306-3) och klagomålBetydande utsläpp (GRI 306-3) och klagomål

Antalet störningar, klagomål och avvikelser presenteras i nedanstående tabell. De rapporterade störningarna omfattar i regel incidenter där ett
Wärtsiläbolag haft skyldighet att anmäla störningen till myndigheterna.

De största miljöstörningarna på Wärtsiläs verksamhetsställen 2019 var fyra mindre utsläpp av olja eller oljigt vatten. Dessa störningar undersöktes
och korrigerande åtgärder vidtogs i respektive fall för att minimera miljökonsekvenserna.

Överträdelser av miljölagstiftningen (GRI 307-1)Överträdelser av miljölagstiftningen (GRI 307-1)

Wärtsilä Voyage Limited ålades att betala böter på 6.052 euro till företaget som hanterar vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Sankt
Petersburg för återkommande överskridning av gränserna i bolagets miljötillstånd beträffande kemiskt och biologiskt syreförbrukande material i
avloppsvattnet. Korrigerande åtgärder vidtas i början av 2020.

Störningar, klagomål och avvikelser 2019 2018 2017 2016 2015

Miljö

Störningar 44 5 6 12 3

Avvikelser 11 3 1 0 3

Klagomål 00 1 1 2 2

Sociala

Avvikelser 22 2 1 4 4

Betalda böter (EUR) 3838 327327 25 962 22 575 37 860 30 111

Fall av diskriminering och vidtagna åtgärFall av diskriminering och vidtagna åtgärderder, och avvikelser från lagstiftning inom det sociala och ekonomiska området (GRI 406-1, GRI 419-1), och avvikelser från lagstiftning inom det sociala och ekonomiska området (GRI 406-1, GRI 419-1)

Wärtsilä stöder och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Wärtsilä stöder
också de tio principerna i FN:s Global Compact, av vilka sex är relaterade till mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.

Wärtsiläs medarbetare representerar 140 olika nationaliteter. Wärtsilä behandlar alla sina medarbetare rättvist och jämlikt. Bolaget stöder också de
arbetsrelaterade rättigheter som fastställts av Internationella arbetsorganisationen (ILO). Därför strävar företaget efter att säkerställa
föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal inom bolaget. I länder där den lokala lagstiftningen inte erkänner dessa rättigheter försöker Wärtsilä
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erbjuda medarbetarna andra kanaler via vilka de kan uttrycka sina åsikter.

Wärtsilä accepterar inte tvångs- eller barnarbete i någon form. Inga fall av brott mot de mänskliga rättigheterna, diskriminering, kränkningar av
arbetsrättigheter eller användning av tvångs- eller barnarbete har kommit till Wärtsiläs kännedom. Följande förseelser inträffade under
rapporteringsperioden:

Wartsila-ENPA SA i Turkiet dömdes i arbetsdomstol för uppsägning på otillräckliga grunder och ålades att betala ett skadestånd på 6.675 euro till
den före detta anställda.

Wärtsilä Korea Ltd. ålades en straffavgift på 25.600 euro för att företaget inte uppfyllt sin skyldighet att anställa ett antal funktionshindrade personer
som motsvarar minst 5% av bolagets total personalstyrka. Företaget sysselsätter främst produktionsmedarbetare, vilket begränsar antalet lämpliga
positioner för funktionshindrade.

Följande, av företagen förnekade, avvikelsefall pågår också:

Wartsila India Ltd är involverat i åtta rättsprocesser, varav sex gäller upplevda fall av otillbörliga arbets- och uppsägningsförfaranden och två gäller
tvister kring tillämpningen av bestämmelser i anställningslagstiftningen. I Indien är det vanligt att denna typ av tvister tar flera år att lösa, och några
av dem har pågått sedan 2016.

Wärtsilä Brasil Ltda. fick en anmärkning av det brasilianska arbetsministeriet för att företaget inte uppfyllt sin skyldighet att anställa ett antal
funktionshindrade personer som motsvarar minst 3% av bolagets total personalstyrka. Företaget har bestridit de resulterande böterna och
processen är fortfarande under behandling. Företaget har i alla tillämpliga fall uttryckligen erbjudit lediga befattningar till funktionshindrade personer.

AAvvikelser som togs upp i förvvikelser som togs upp i föregående rapportegående rapport

Wärtsilä Korea Ltd. kunde inte uppfylla sitt åtagande att anställa det antal funktionshindrade personer som krävs i lokal lagstiftning.

Wärtsilä North America Inc:s tidigare rapporterade fall, där en kund mottog klagomål för buller från ett kraftverk i Marquette, Michigan, har inte
upprepats under 2019.

Information och utbildning avseende antikorruption samt bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärInformation och utbildning avseende antikorruption samt bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder (GRI 205-2, 205-3)der (GRI 205-2, 205-3)

Under rapportperioden upptäcktes inga fall av korruption eller bestickning. Wärtsiläs antikorruptionspolicy skickas ut till alla mellanhänder, till
exempel försäljningsagenter, och vi erbjuder dem skräddarsydda utbildningar i dessa frågor. Policyn kan även beställas av leverantörer eller andra
utomstående personer.

Politiska bidrag (GRI 415-1)Politiska bidrag (GRI 415-1)

Under 2019 gjorde Wärtsilä inga bidrag till politiska partier.

Rättsliga åtgärRättsliga åtgärder på grund av konkurrder på grund av konkurrensbegränsande beteende, truster och monopolbeteende (GRI 206-1)ensbegränsande beteende, truster och monopolbeteende (GRI 206-1)

Liksom under tidigare år ordnade Wärtsilä år 2019 ett antal seminarier i konkurrensrätt för nyckelpersoner för att ytterligare förbättra kunskapen om
konkurrenslagstiftningen och säkerställa att den iakttas till fullo.

Antal avvikelser avseende hälsa och säkerhet för prAntal avvikelser avseende hälsa och säkerhet för produkter och tjänsterodukter och tjänster, pr, produktinformation och märkning, marknadskommunikation, ochoduktinformation och märkning, marknadskommunikation, och
avvikelser från lagstiftning inom det sociala och ekonomiska området (GRI 416-2, GRI 417-2, GRI 417-3, GRI 418-1, GRI, GRI 419-1)avvikelser från lagstiftning inom det sociala och ekonomiska området (GRI 416-2, GRI 417-2, GRI 417-3, GRI 418-1, GRI, GRI 419-1)

Under rapportperioden identifierades inga avvikelser relaterade till produkternas hälso- och säkerhetsinformation eller kundintegritet.
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Anchor
FN:s hållbarhetsmål och WFN:s hållbarhetsmål och Wärtsiläärtsilä
Hållbarhet utgör kärnan i Wärtsiläs verksamhet, produkter och lösningar. Flera av FN:s 17 mål för hållbar utveckling
(SDG) som trädde i kraft 2016 behandlar frågor som Wärtsilä bidrar till på ett positivt sätt. Tillsammans med våra
intressenter är vi fast beslutna att utveckla lösningar för att lösa de sociala utmaningar som ställs i målen för hållbar
utveckling samtidigt som vi skapar nya affärsmöjligheter. Vi spelar framför allt en viktig roll när det gäller att leverera
innovativ ren energi och smart marinteknik.

Vi har granskat alla målen för hållbar utveckling och identifierat prioriterade mål för vårt företag. Dessa består framför
allt av SDG7 Överkomlig och ren energi, SDG8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt SDG9 Industri,
innovation och infrastruktur.

Respekt för våra medarbetarRespekt för våra medarbetare och miljöne och miljön

Wärtsiläs arbete för att främja människors hälsa, säkerhet och välfärd omfattar våra medarbetare, leverantörer och
kunder samt lokalsamhällen. Vi stöder och respekterar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vi
har också undertecknat FN:s Global Compact och har därigenom förbundit oss till dess principer för mänskliga
rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Våra höga miljö-, hälso- och säkerhetsstandarder siktar på noll olyckor bland våra medarbetare och entreprenörer,
och våra produkter och lösningar är designade för tillförlitlig och säker användning. Wärtsilä erbjuder lösningar med
mycket låga eller inga utsläpp som uppfyller även de striktaste lokala reglerna och bidrar därmed till bättre
luftkvalitet och minimerad inverkan på människors hälsa. Vi är också starkt engagerade i kontinuerliga förbättringar
av våra miljöförhållanden och sociala prestationer för att undvika skador i lokalsamhällen i närheten av vår
verksamhet.

Wärtsilä stöder Internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner om arbetsrätt, organisationsfrihet och rätten
till kollektivavtal. Vi främjar jämställdhet mellan könen och förbinder oss att inkludera kvinnor i alla delar av
verksamheten. Wärtsiläs mångfaldsinitiativ som infördes 2012 uppmuntrar till en inkluderande företagskultur på alla
nivåer.

Wärtsilä bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt genom att främja globalt företagsansvar, en inkluderande företagskultur
och lokal sysselsättning. Vi främjar kontinuerlig inlärning och utveckling med ett brett utbud av
utvecklingsmöjligheter på alla organisationsnivåer.

Mer information i avsnitten:

Miljöhantering
Riktlinjer
Arbetshälsa och arbetarskydd
Personalstyrning
Principer för produktdesign
Ansvarsfull affärsverksamhet
Hållbarhetsdata
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Möjliggörande av en framtid som till 100% baserar sig på förMöjliggörande av en framtid som till 100% baserar sig på förnybar energinybar energi

Wärtsilä spelar en viktig roll i att tillgodose det ökande behovet av hållbar energi i världen. Våra flexibla
energilösningar underlättar övergången till en framtid som till 100% baserar sig på förnybar framtid genom att
tillhandahålla teknik, tjänster och lösningar för hållbara, tillförlitliga och prisvärda kraftförsörjningssystem.

Wärtsiläs utbud omfattar flexibla kraftverk, energilagrings- och energihanteringssystem samt livscykeltjänster. Dessa
möjliggör ökad energieffektivitet, garanterad prestanda samt bränsle- och driftsflexibilitet. Våra lösningar möjliggör
nödvändig reservkraft för kraftförsörjningssystem baserade på förnybar energi som senare kan övergå från
basbelastning eller intermittent drift till reservkraft när övergången på energimarknaden fortsätter. Vårt utbud av
energilagring i kombination med vår avancerad mjukvara för energihantering möjliggör en övergång till hållbara,
tillförlitliga och förmånliga kraftförsörjningssystem med låga koldioxidutsläpp. På de marknader där denna
omvandling av kraftförsörjningen ännu inte kommit i gång erbjuder Wärtsiläs effektiva, pålitliga och flexibla
basbelastningslösningar som i framtiden kan användas för att backa upp förnybar energi.

Vi deltar aktivt i en öppen dialog med olika intressenter för att för att främja ren energiteknik och forskning på global
nivå. År 2019 ingick vi nya partnerskapsavtal med Aalto-universitetet och Villmanstrand-Lahtis tekniska högskola
(LUT) i Finland som syftar till ny forskning i energisystem och strategiska modeller för kraftförsörjningssystem som till
100% baserar sig på förnybar energi. Dessutom tillhandahöll vi bland annat finansiering för Soletair Power Oy, ett
finländskt uppstartsföretag som är verksamt inom Power-to-X, och undertecknade ett samarbetsavtal med Q
Power Oy, en finländsk pionjär inom biometanisering för att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av
förnybara bränslen.

Mer information i avsnitten:

Wärtsilä Energy Business
Innovationer för hållbar utveckling
Universitetsvärlden erbjuder rika möjligheter för gemensam forskning i hållbara lösningar
Starkare tillsammans
Tillverkning och FoU
Intressentrelationer

Mot ett smart och utsläppssnålt marinekosystemMot ett smart och utsläppssnålt marinekosystem

Wärtsiläs ambition är att kombinera smarta fartyg och smarta hamnar för att leda sjöfarten mot ett smart
marinekosystem med ökad effektivitet, små klimatkonsekvenser och högsta möjliga säkerhetsnivå. Vi har åtagit oss
att stöda våra kunder i deras arbete för att minska koldioxidutsläppen och att samarbeta med intressenter inom
branschen, såsom tillsynsmyndigheter, energibolag och klassificeringssällskap för att minska koldioxidutsläppen.

Vårt sortiment omfattar lösningar för att optimera och förbättra effektiviteten hos enskilda fartyg, flottor eller hela
värdekedjor, vilket minskar luftutsläppen och skyddar den marina miljön. Digitaliseringen sätter nya standarder för
branschen och ger möjligheter till en effektivare livscykel.
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År 2019 lanserade vi flera nya innovationer och slöt partnerskap för att stödja utfasningen av fossila bränslen. Dessa
partnerskap inkluderade initiativet Zero Emission Energy Distribution at Sea (ZEEDS) och koalitionen Getting to Zero
2030 för att främja sjöfart med nollutsläpp. Wärtsilä och Singaporebaserade PSA Marine avtalade dessutom om
samarbete för att skapa smart teknik för marinsektorn och för att integrera den djupa kapacitet som utvecklats i
IntelliTug-projektet i nya konfigurationer och koncept för hybrid- och ellösningar samt andra motsvarande rena
koncept.

Mer information i andra avsnitt:

Wärtsilä Marine Business
Innovationer för hållbar utveckling
Framtidens sjöfart med ultralåga utsläpp tar form
IntelliTug
Kartläggning av vägen till utsläppsfri sjöfart
Intressentrelationer

Ansvarsfull afAnsvarsfull affärsverksamhetfärsverksamhet

Wärtsiläs engagemang för hållbarhet och ansvarsfull affärsverksamhet är en integrerad del av vårt syfte och vår
strategi. Våra värderingar och verksamhetsprinciper fastställer grundreglerna för alla våra anställda och beskriver vår
syn på ansvarsfulla affärsmetoder.

Implementeringen av våra verksamhetsprinciper och huvudpolicy för ansvarsfullt affärsbeteende omfattar
diskussionsmoduler för Wärtsiläs värderingar och verksamhetsprinciper, individuella verksamhetsprinciper, e-
utbildning och införandet av verksamhetsprinciperna i de årliga utvecklingssamtalen som omfattar alla anställda.
Dessutom har Wärtsilä en externt administrerad visselblåsarkanal för alla anställda via vilken de kan rapportera
frågor som strider mot verksamhetsprinciperna eller företagets policyer. År 2019 lanserade vi en ny
diskussionsmodul relaterad till Wärtsiläs värderingar och verksamhetsprinciper för alla medarbetare. Samtalen
ordnades som teamsamtal och leddes av linjechefer. Över 13.000 anställda (ca 70% av alla anställda) slutförde
sessionen under 2019.

Wärtsiläs verksamhetsprinciper och relaterade policyer förbjuder uttryckligen företaget, dess anställda och
leverantörer att erbjuda eller ta emot några som helst förmåner som kan betraktas som mutor och att vidta åtgärder
som kan ge upphov till intressekonflikter eller lojalitetsbrott. Vi är medvetna om att risken för korruption och
bedrägerier är hög på många marknader där vi är verksamma. Därför förutsätts alla medarbetare iaktta de strikta
antikorruptionsreglerna. Wärtsilä ordnar omfattande utbildning för sin personal i antikorruptionsprinciper och
tillämplig lagstiftning samt i relevanta företagspolicyer och -procedurer.

Vi strävar efter att bidra till välfärden i de lokalsamhällen där vi har verksamhet. Det gör vi exempelvis genom att
skapa sysselsättning, betala skatt och sociala avgifter, tillhandahålla utbildning för personalen, samarbeta med
lokala intressenter och stödja den lokala utvecklingen.

Mer information i andra avsnitt:

Riktlinjer
Intern kontroll
Ansvarsfull affärsverksamhet
Risker och riskhantering
Hållbarhet i Wärtsilä
Information av hållbar utveckling – Compliance
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Anchor
RapporteringsprRapporteringsprofilofil
DatainsamlingDatainsamling
Data om produkternas miljörelaterade resultat baserar sig på mätbara testresultat. Data om miljörelaterade och
sociala resultat har insamlats från Wärtsiläbolagen med en detaljerad förfrågan. Data om ekonomiska resultat
baserar sig främst på reviderade bokslutsuppgifter.

Data om hållbar utveckling samlas in och rapporteras enligt Wärtsiläs specifika interna riktlinjer för rapporteringen
som omfattar alla nödvändiga definitioner och instruktioner. Miljörelaterade utgifter och investeringar rapporteras
enligt Eurostats instruktioner.

Varje företag har en utsedd person som ansvarar för insamlingen och sammanställningen av informationen samt för
dess kvalitet och tillförlitlighet. Ledningen för respektive företag godkänner uppgifterna innan de sammanställs på
koncernnivå. Företagen rapporterar sina hållbarhetssiffror via Wärtsiläs system för hållbarhetsrapportering. De
rapporterade siffrorna kontrolleras på både lokalnivån och koncernnivån innan de sammanställs. Innehållet i denna
rapport om hållbar utveckling är granskad och godkänd av Wärtsiläs direktion.

Bedömning av rapportenBedömning av rapporten
DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab (DNV GL) har självständigt bedömt rapporten utifrån GRI Standards
(2016). I anslutning till bedömningen utvärderar DNV GL datahanteringen och -processerna på lokalnivå, bedömer
relevansen och tillförlitligheten hos den information som rapporteras till huvudkontoret och granskar om Wärtsiläs
riktlinjer för rapporteringen har förståtts och tillämpats korrekt. Detta uppnås genom inspektioner av
verksamhetsställen och videokonferenser. Verksamhetsställen inspekterades i Vasa, Finland. Wärtsilä Voyage,
Wärtsilä Indonesia, Wärtsilä North America, Wärtsilä Iberica and Wärtsilä Japan bedömdes utifrån videokonferenser.

YtterligarYtterligare informationskällore informationskällor
WWärtsilä har tidigarärtsilä har tidigare publicerat följande rapporter:e publicerat följande rapporter:

Wärtsiläs miljörapport 2000
Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling 2002
Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling 2004
Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling 2005
Wärtsiläs årsredovisning 2006
Wärtsiläs årsredovisning 2007
Wärtsiläs årsredovisning 2008
Wärtsiläs årsredovisning 2009
Wärtsiläs årsredovisning 2010
Wärtsiläs årsredovisning 2011
Wärtsiläs årsredovisning 2012
Wärtsiläs årsredovisning 2013
Wärtsiläs årsredovisning 2014
Wärtsiläs årsredovisning 2015
Wärtsiläs årsredovisning 2016
Wärtsiläs årsredovisning 2017
Wärtsiläs årsredovisning 2018

Dessa rapporter med information om hållbar utveckling finns på Wärtsiläs webbplats: https://www.wartsila.com/
sustainability/our-approach/sustainability-reports

PrProjektteam för rapporten om hållbar utvecklingojektteam för rapporten om hållbar utveckling
Marko VMarko Vainikkaainikka Direktör, koncernrelationer och hållbar utveckling, marko.vainikka@wartsila.com
Harri MäkeläHarri Mäkelä Hållbarhetschef
Alina PathanAlina Pathan Chef, samhällsrelationer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Hållbarhet 82

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

https://www.wartsila.com/sustainability/our-approach/sustainability-reports
https://www.wartsila.com/sustainability/our-approach/sustainability-reports
mailto:marko.vainikka@wartsila.com
http://www.wartsila.com/ar2018-sv


Anchor
VVäsentlighetsbedömningäsentlighetsbedömning
Identifierade väsentliga teman och avgränsningar

Enheter som ingår i organisationens rEnheter som ingår i organisationens redovisning (GRI 102–45)edovisning (GRI 102–45)

Enheter som ingår i organisationens redovisning räknas upp i Noter till bokslutet 36. Dotterbolag.

Wärtsiläs rapportering om hållbar utveckling omfattar alla koncernbolag. Rapporten omfattar Wärtsiläs
affärsområden. På koncernnivå omfattar rapporten moderföretaget och dess dotterföretag samt tillverknings-,
service- och försäljningsenheterna. Wärtsiläs intresseföretag, samföretag, och leverantörer ingår inte i rapporten.

PrProcess för fastställande av rapportens innehåll och avgränsningar (GRI 102–46, 102-54)ocess för fastställande av rapportens innehåll och avgränsningar (GRI 102–46, 102-54)

Wärtsiläs Rapport om hållbar utveckling 2019 upprättas enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) standarder
(2016) och riktlinjer för hållbarhetsrapportering och för fastställande av rapportens innehåll. Denna rapport har
upprättats enligt GRI:s standarder: Omfattande alternativ. Detta innebär att vår rapportering omfattar alla allmänna
upplysningar enligt GRI-standarderna och alla hållbarhetsaspekter som vi identifierat som väsentliga i vår
verksamhet.

2017 uppdaterade Wärtsilä bedömningen av väsentliga hållbarhetsfrågor. Processen inkluderade en bedömning av
ekonomiska, miljömässiga och sociala teman ur intressenternas perspektiv och deras inverkan på Wärtsiläs
affärsverksamhet. Intressenternas synpunkter insamlades genom en enkät som besvarades av 88 centrala
intressenter på olika Wärtsiläenheter och -funktioner i världen. Syftet med enkäten var att evaluera hur viktiga olika
hållbarhetsteman är för bedömningen och beslutsfattandet hos Wärtsiläs intressenter. Hållbarhetsfrågorna för
intressentbedömningen identifierades utifrån Wärtsiläs erfarenheter av väsentliga frågor inom hållbar utveckling,
referentgranskningar i branschen och analyser av signifikanta ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser i
Wärtsiläs värdekedja. Fokus i intressentbedömningen låg på investerare och finansiärer, stora kunder, medarbetare,
lokalsamhällen och medier.

Därefter analyserades de aktuella eller potentiella affärskonsekvenserna av de identifierade frågorna för Wärtsilä. De
ekonomiska konsekvenserna av de identifierade hållbarhetsfrågorna bedömdes som direkta finansiella effekter samt
som risker och möjligheter. Dessutom användes nivåerna för de interna policyerna eller rutinerna som indikatorer för
potentiella ekonomiska konsekvenser.

Utifrån utvärderingen identifierades följande GRI-frågor som väsentliga för Wärtsilä:

• Utsläpp
• Iakttagande av miljölagstiftning
• Ekonomiska prestationer
• Utbildning
• Arbetshälsa och arbetarskydd
• Utöver de identifierade väsentliga aspekterna publicerar Wärtsilä hållbarhetsdata om flera andra områden,

eftersom intressenterna ofta vill ha information om dem eller eftersom de anses vara viktiga med tanke på
hållbarhetsrapporteringens kontinuitet.

Därefter evaluerades avgränsningarna av de identifierade väsentliga frågorna i förhållande till hållbarhetskontexten
som baserade sig på hur signifikanta de ekonomiska, ekologiska och sociala effekterna är i vår värdekedja. En
detaljerad beskrivning av avgränsningarna av frågorna och datainsamlingens fullständighet när det gäller de
identifierade väsentliga frågorna finns i GRI 103-1-b och GRI 103-1-c, Avgränsning av frågor inom organisationen
och Avgränsning av frågor utanför organisationen.
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VVäsentliga frågor (GRI 102–47)äsentliga frågor (GRI 102–47)

Med tanke på hållbar utveckling är de produktrelaterade miljöfrågorna de viktigaste aspekterna för Wärtsilä.
Användningen av Wärtsiläs produkter medför miljökonsekvenser på både ett lokalt och ett globalt plan. Andra
hållbarhetsaspekter har främst lokala verkningar.

HållbarhetskonsekvenserHållbarhetskonsekvenser LokalaLokala GlobalaGlobala

EkonomiskaEkonomiska

MiljörMiljörelateradeelaterade

• Produktrelaterade

• Operativa

SocialaSociala

Följande GRI-frågor identifierades vara väsentliga för Wärtsiläs hållbarhetsrapportering:

KategoriKategori FrågorFrågor IdentifieradeIdentifierade
väsentligaväsentliga
hållbarhetsfrågorhållbarhetsfrågor
för Wför Wärtsilä,ärtsilä,
rapporteraderapporterade
enligt GRI-enligt GRI-
standarstandarderder

Andra frågor iAndra frågor i
WWärtsiläsärtsiläs
hållbarhets-hållbarhets-
rapporteringrapportering

Ej upptagna iEj upptagna i
WWärtsiläsärtsiläs hållbarhets-hållbarhets-
rapporteringrapportering

EkonomiskaEkonomiska Ekonomiska
prestationer

Marknadsnärvaro

Indirekta
ekonomiska
konsekvenser

Inköpsrutiner

Antikorruption

Konkurrens-
begränsningar

MiljörMiljörelateradeelaterade Material

Energi
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Vatten

Biodiversitet

Utsläpp

Avloppsvatten
och avfall

Iakttagande av
miljölagstiftning

Miljöbedömning
av leverantörer

SocialaSociala Anställda

Relationer mellan
de anställda och
ledningen

Arbetshälsa och
arbetarskydd

Utbildning

Mångfald och
lika möjligheter

Icke-
diskriminering

Föreningsfrihet

Barnarbete

Tvångsarbete

Säkerhetsrutiner

Ursprungs-
befolkningars
rättigheter

Bedömning av
mänskliga
rättigheter

Lokalsamhällen
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Social
bedömning av
leverantörer

Offentlig politik

Kundernas hälsa
och säkerhet

Marknadsföring
och märkningar

Kundernas
integritet

Socioekonomisk
efterlevnad

Wärtsiläs hållbarhetsrapportering ger fullständig standardinformation om ledningens perspektiv, relevanta allmänna
upplysningar och väsentliga frågor som definieras i GRI:s standarder.

AAvgränsningen av frågor inom organisationen (103-1-b och 103-1-c)vgränsningen av frågor inom organisationen (103-1-b och 103-1-c)

Avgränsningen av frågorna är alla Wärtsiläbolag. De ekonomiska siffrorna omfattar alla Wärtsiläbolag. Informationen
om miljöprestationer och sociala prestationer omfattar alla Wärtsiläbolag utom:

• LOCK-N-STITCH Inc.
• Ships Electronic Services Ltd.
• Burriel Navarro S.L.

Dessa företag kommer att införlivas i Wärtsiläs rapportering om hållbar utveckling under de kommande åren.
Wärtsiläs hållbarhetsrapportering utgör en integrerad del av årsredovisningen, och därför publicerar Wärtsilä
information om hållbar utveckling varje år.

Den operativa informationens omfattning

Operativ information,Operativ information, % av W% av Wärtsiläbolagenärtsiläbolagen

20192019 20182018 20172017 20162016 20152015

EkonomiskaEkonomiska 100 100 100 100 100

MiljörMiljörelateradeelaterade 96 97 86 93 83

SocialaSociala 100 100 100 100 100

Operativ information,Operativ information, % av personalen% av personalen

20192019 20182018 20172017 20162016 20152015
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EkonomiskaEkonomiska 100 100 100 100 100

MiljörMiljörelateradeelaterade 99 93 96 98 91

SocialaSociala 100 100 100 100 100

Operativ information,Operativ information, % av tillverkningen% av tillverkningen

20192019 20182018 20172017 20162016 20152015

EkonomiskaEkonomiska 100 100 100 100 100

MiljörMiljörelateradeelaterade 100 100 100 100 95

SocialaSociala 100 100 100 100 100

AAvgränsningen av frågor utanför organisationen (GRI 103-1-c)vgränsningen av frågor utanför organisationen (GRI 103-1-c)

Wärtsiläs hållbarhetsrapportering omfattar inte information om prestationer som insamlats utanför koncernbolagen.

EfEffekter av förändringar i tidigarfekter av förändringar i tidigare rapporter (GRI 102–48)e rapporter (GRI 102–48)

Det finns inga större förändringar i tidigare rapporter.

VVäsentliga förändringar jämfört med tidigaräsentliga förändringar jämfört med tidigare rapportperioder (GRI 102–49)e rapportperioder (GRI 102–49)

Det finns inga väsentliga förändringar jämfört med tidigare rapportperioder avseende rapporteringens omfattning
och avgränsningar. Historiska data omfattar alla enheter som ingick i koncernen i slutet av respektive rapportperiod.

Anchor
RapporteringsprinciperRapporteringsprinciper
Information om ekonomiska prInformation om ekonomiska prestationerestationer
Informationen om ekonomiska prestationer baserar sig på reviderad bokföring och omfattar alla Wärtsiläs
dotterbolag om inget annat nämns.

Donationer:Donationer: Informationen om denna indikator omfattade år 2019 15 stora dotterbolag i Wärtsilä och
moderbolaget.

Subventioner:Subventioner: Informationen om denna indikator omfattade år 2019 alla dotterbolag i Wärtsilä och moderbolaget.

SocialavgifterSocialavgifter för anställda bidrar till finansieringen av pensioner samt arbetslöshetsförmåner, och andra sociala
förmåner som ger trygghet och förbättrar livskvaliteten för medarbetarna och deras familjer.

Högsta ledningenHögsta ledningen omfattar alla anställda på de högsta jobbnivåerna 12–16. I slutet av 2019 handlade det om 103
personer.

Information om miljöprInformation om miljöprestationerestationer
MaterialMaterial inkluderar alla betydande materialflöden i de globala produktionsprocesserna. De produktkategorier som
förbrukar mest material är motorer, propellrar och propulsionssystem.

TTotal energiförbrukningotal energiförbrukning omfattar både direkt och indirekt energiförbrukning. Den direkta energiförbrukningen
omfattar de bränslen som förbrukas av Wärtsiläs dotterbolag. Effektiva värmevärden (LHV) används för att räkna ut
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energiförbrukningen i Joule. LHV-värdena baserar sig på information från leverantörerna eller bränsleanalyser för
motortester och FoU-syften, för annan bränsleförbrukning är källan DEFRA (the UK government Department for
Environment, Food and Rural Affairs). Den indirekta energiförbrukningen omfattar den köpta elektriciteten och
värmen. Eftersom effektiviteten för genereringen av den köpta elektriciteten och värmen inte är känd omvandlas
energin direkt utifrån inköpsvärdena.

BränsleförbrukningBränsleförbrukning baserar sig antingen på fakturor eller uppmätta värden.

Informationen om värme och elektricitetvärme och elektricitet baserar sig antingen på fakturor eller uppmätta värden.

EnergiintensitetEnergiintensitet är den totala interna energiförbrukningen dividerad med den totala omsättningen för dotterbolagen
som ingår i datainsamlingen respektive år (TJ/ MEUR).

GHG-energiintensitetGHG-energiintensitet är de totala utsläppen av växthusgaser (scope 1, 2 och 3) dividerad med den totala
omsättningen för dotterbolagen som ingår i datainsamlingen respektive år (kgCO2e/EUR).

Data om minskningen av GHG-utsläppData om minskningen av GHG-utsläpp insamlas på verksamhetsställen utifrån permanent minskning av GHG-
utsläpp som antingen kalkyleras eller estimeras (scope 1 och 2).

Data om minskningen av energiförbrukningData om minskningen av energiförbrukning insamlas på verksamhetsställen utifrån permanent minskning av
energiförbrukningen som antingen kalkyleras eller estimeras.

VVattenförbrukning:attenförbrukning: De rapporterade uppgifterna baserar sig antingen på uppmätta värden eller fakturor.
Förbrukningen av kylvatten kan även beräknas utifrån värmebelastningen för vissa enheter.

Återvunnet vatten:Återvunnet vatten: Den rapporterade volymen är den totala uppmätta användning av återvunnet vatten i Wärtsilä
Italia S.p.A. Företagets vattenreningsanläggning försörjer tillverkningsprocesserna med renat vatten.

AAvloppsvatten:vloppsvatten: De rapporterade uppgifterna baserar sig antingen på uppmätta värden eller fakturor. Förbrukningen
av kylvatten kan även beräknas utifrån värmebelastningen för vissa enheter.

Utsläpp:Utsläpp: De rapporterade uppgifterna baserar sig huvudsakligen på uppmätta värden, utifrån vilka specifika
utsläppsfaktorer fastställs. De specifika utsläppsfaktorerna fastställs för olika slags bränslen och motortyper.
Utsläppen från värmepannorna mäts eller beräknas. För elförbrukning beräknas de indirekta koldioxidutsläppen
(platsbaserad scope 2) med hjälp av utsläppsfaktorerna från IEA (International Energy Agency) och de indirekta
koldioxidutsläppen (marknadsbaserad scope 2) beräknas med hjälp av tillgängliga emissionsfaktorer för
residualmixen (för Europa och USA) och för andra länder med hjälp av IEA:s emissionsfaktorer. För fjärrvärme
beräknas de indirekta koldioxidutsläppen (scope 2) med hjälp av utsläppsfaktorerna från DEFRA (the UK
government Department for Environment, Food and Rural Affairs). De indirekta CO2-utsläppen (scope 3) för

förbrukning av material beräknas med hjälp av utsläppsfaktorer från GaBis databas. CO2-utsläppen för flygresor

(scope 3) baserar sig på resebyråns beräkningar som bygger på faktorer fastställda av DEFRA. Övriga än
växthusgasutsläpp från fordon beräknas med hjälp av utsläppsfaktorer från Teknologiska forskningscentralen VTT:s
Lipasto-databas. GWP-faktorn som används för att konvertera metanutsläpp till CO2-ekvivalenter är 25. Endast

CO2 och metan beaktas i CO2-utsläppen.

AAvfall:vfall: Information om avfallshantering kommer i allmänhet från den part som tar hand om avfallet.

MiljöstörMiljöstörningar:ningar: Miljörisker är stora incidenter som i allmänhet kräver kommunikation med lokala myndigheter.

Information om sociala prInformation om sociala prestationerestationer
TTotalt antal skador:otalt antal skador: De rapporterade siffrorna inkluderar alla slags arbetsrelaterade skador, även sådana som
kräver första hjälpen och skador under resor samt eventuella dödsolyckor.

Personskador som leder till förlorad arbetstid:Personskador som leder till förlorad arbetstid: De rapporterade siffrorna omfattar alla arbetsrelaterade skador
som leder till frånvaro från arbetet i minst en arbetsdag, beräknat från första dagen efter skadan.
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LLTI-frTI-frekvensekvens anges som antalet rapporterade olyckor med frånvaro eller eventuella dödsfall per miljoner
arbetstimmar. Arbetstimmarna är antalet verkliga avlönade arbetstimmar. LTI-graden omfattar inte personskador
som inträffat under resor till och från arbetet.

Antalet nya arbetstillfällen nettoAntalet nya arbetstillfällen netto beräknas genom att dra av antalet fastanställda medarbetare som har lämnat
företaget av vilken orsak som helst från antalet rekryterade fastanställda medarbetare under rapportperioden.

PersonalomsättningPersonalomsättning beräknas utifrån den fastanställda personalen. Antalet anställda som permanent lämnat
bolaget divideras med antalet fastanställda arbetstagare i slutet av rapportperioden.

MedarbetarMedarbetare och annan arbetskraft:e och annan arbetskraft: Data om Wärtsiläs anställda kommer främst från globala SAP:s HR-databas.
Mindre än 3% av medarbetarna, siffran varierar enligt indikator, har inte haft alla sina anställningsdetaljer i de globala
HR-processerna, och därför har deras egenskaper antagits vara de samma som i genomsnitt bland övriga globala
medarbetare när det gäller kön, anställning och typ av kontrakt. Antalet rekryterade och avgångna inkluderar inte
sådana antaganden om anställningen.
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Anchor
OberOberoende bestyrkanderapportoende bestyrkanderapport

OberOberoende Bestyrkanderapport till Diroende Bestyrkanderapport till Direktionen för Wektionen för Wärtsilä Oyj Abpärtsilä Oyj Abp
(En översättning av den ursprungliga engelskspråkiga rapporten)

Granskningens artGranskningens art
På begäran av direktionen för WWärtsilä Oyj Abpärtsilä Oyj Abp (nedan ”Wärtsilä”) har DNV GL Business Assurance Finland OY/DNV GL Business Assurance Finland OY/
ABAB (nedan ”DNV GL”) utfört en granskning som ger begränsad säkerhet av informationen gällande hållbar
utveckling, som Wärtsilä presenterat i sin årsrapport (härefter: Rapporten) för perioden 1 januari till 31
desember.2019.

TTillämpad Informationillämpad Information
Arbetet omfattas och begränsas av de generella och ämnesspecifika GRI-upplysningarna (härefter: ”Tillämpad
Information”). Den tillämpade informationen är publicerad i Rapporten enligt förteckningen i “GRI och UNGC Index”.
Därutöver har vi granskat hållbarhetsinformationen presenterad i de ”Berättelser” – texter som markerats
”Hållbarhetsbestyrkat”.

För granskning av den Tillämpade Informationen, vilket inkluderar en analys av risk för väsentliga oegentligheter i
Rapporten, har vi utnyttjat Global Reporting Initiative’s GRI-standard (2016) samt Wärtsiläs egna
rapporteringsprinciper (härefter “Kriterierna”, se kapitlet “Rapporteringsprinciper” i Rapporten).

Vi har inte granskat, och ger inget utlåtande, gällande annan information från ifrågavarande rapporteringsperiod,
som möjligen publiceras i Rapporten eller på Wärtsiläs hemsidor.

VVåra slutsatseråra slutsatser
Grundat på vår översiktliga granskning och de bevis vi tillägnat oss har det till vår kännedom inte kommit några
omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i
enlighet med de ovan av styrelsen och verkställande direktören angivna Kriterierna. Vi anser därför Rapporten vara i
linje med kraven i GRI-standarden.

Denna konklusion gäller dock enbart den granskade informationen i de begräsningar som redogörs nedan.

GranskningsstandarGranskningsstandard och grad av säkerhetd och grad av säkerhet
Vi har utfört ett granskningsuppdrag med en grad av begränsad säkerhet enligt standarden för bestyrkandeuppdrag
(ISAE) 3000 (reviderad), som gäller andra bestyrkandeuppdrag än revision av sådan ekonomisk information som
berör gångna perioder eller revision av allmän karaktär – utfärdad av the International Auditing and Assurance
Standards Board. Denna standard förutsätter att vi följer de etiska kraven samt planerar och utför uppdraget så att
man uppnår en begränsad säkerhet.

DNV GL tillämpar egna standarder och utförandekoder för kvalitetskontroll, enligt standarden ISO/IEC 17021:2011 -
Bedömning av överensstämmelse. Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - samt upprätthåller
ett omfattande system för kvalitet innehållande dokumenterade policyn och procedurer gällande etiska krav,
professionell standard samt hantering av lag- och övriga krav.

Processen för ett granskningsuppdrag med begränsad säkerhetsgrad kan variera i natur och tidsanvändning från,
och är inte lika detaljerad som, ett uppdrag med rimlig grad av säkerhet, vilket gör att graden av säkerhet är
betydligt mindre än den skulle ha varit ifall ett uppdrag med rimlig säkerhet skulle ha utförts. Vi planerade och
utförde uppdraget så, att vi erhöll de bevis vi ansåg vara tillräckliga som grund för våra slutsatser, så att risken för att
vår slutsats skulle vara felaktig är reducerad med inte fullständigt eliminerad.
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Grunden för vår slutsatsGrunden för vår slutsats
För att utföra granskningen har vi planerat och utfört uppdraget med tanke på risken för väsentliga oegentligheter i
den Tillämpade Informationen; vår granskning inkluderade, men var inte begränsad av:

• Bedömning av Kriterierna för den Tillämpade Informationen;
• Intervjuer av representanter för Wärtsiläs ledning för att erhålla en förståelse av informationssystemen och

processerna för generering, aggregering och rapportering av den Tillämpade Informationen;
• Besökt på en, samt videokonferenser med fem, av Wärtsiläs verksamhetsställen för att bedöma

processer och system för insamling av lokal information som konsoliderats på gruppnivå. Granskningen
omfattade följande verksamhetsställen. Besökt verksamhetställe:

◦ Wärtsilä Finland;
verksamhetsställen granskades med videokonferenser

◦ Wärtsilä Iberica, Espanja
◦ Wärtsilä Indonesia;
◦ Wärtsilä Japan, Japani;
◦ Wärtsilä North America, Yhdysvallat; och
◦ Wärtsilä Transas, Venäjä.

DNV GL hade full frihet att välja verksamhetsställen baserat på väsentlighet;

• Bedömning av data vid källan samt uppföljning av dessa till datakonsolidering på gruppnivå ;
• Utvärdering i vilken utsträckning bevisen, mätningarna och innehållet gällande den Tillämpade

Informationen är uppgjorda i enlighet med Kriterierna;
• Utvärdering av Rapporten och narrativen runt den Tillämpade Informationen i förhållande till Kriterierna;
• Utvärdering i vilken utsträckning informationen i Rapporten är förenlig med rapporteringskraven i GRI-

standarden.

Uppdragets inherUppdragets inherenta begränsningarenta begränsningar
Vår granskning av hållbarhetsredovisningen utgår från att den data och information som Wärtsilä delgivit oss har
givits i god tro. På grund av granskningens selektiva natur (sampling) samt andra inherenta begränsningar i
procedurer och system för intern kontroll, föreligger en oundviklig risk för att fel eller oegentligheter inte har
upptänkts. Data gällande energiförbrukning utnyttjad för beräknande av GHG utsläpp är underställda inherenta
begräsningar beroende på deras natur och metoderna för att fastställa sådan data. Slutligen kan val av olika, men
accepterade, mätmetoder resultera i olika mätresultat.

DNV GL avsäger sig uttryckligen allt ansvar eller medansvar för alla beslut en person eller entitet kan tänkas göra på
basen av denna Oberoende Bestyrkanderapport.

VVår kompetens, vårt oberår kompetens, vårt oberoende och vår kvalitetskontroende och vår kvalitetskontrolloll
DNV GL:s politik och procedurer är designade för att säkra att DNV GL, dess personal och – i tillämpliga fall - andra
som berörs av kraven för oberoende (inkluderande personal från andra enheter inom DNV GL), upprätthåller
oberoende enligt relevanta etiska krav. Detta arbete utfördes av ett oberoende team professionella
hållbarhetsexperter som inte in något skede varit involverade i etableringen av Kriterierna för
hållbarhetsrapporteringen. Vårt flervetenskapliga team består av professionella med en kombination av hållbarhets-
och miljöerfarenhet.

WWärtsiläs ledningens samt DNV GL:s ansvarärtsiläs ledningens samt DNV GL:s ansvar
Wärsiläs ledning ansvarar för:

• Beredning och presentation av den Tillämpade Informationen i linje med Kriterierna;
• Upprättande, införande och upprätthållande av effektiv intern kontroll över information och data som

resulterar i beredningen av den Tillämpade Informationen så att den inte innehåller väsentliga
felaktigheter;
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• Utvärdering och rapportering av den Tillämpade Informationen enligt uppställda Kriterier; samt
• Innehåll och uttalanden i Hållbarhetsrapporten och Kriterierna.

Vårt ansvar är att planera och utföra vår granskning för att ge Wärtsilä en oberoende slutsats, grundat på vår
översiktliga granskning, ifall hållbarhetsredovisningen har framställts i linje med Kriterierna, samt för att rapportera i
form av en Oberoende Bestyrkanderapport. Vi har inte varit ansvariga för beredande av hållbarhetsrapporteringen.

För DNV GL Business Assurance Finland OY/ABFör DNV GL Business Assurance Finland OY/AB

Esbo, Finland,

Den 7 februari 2020Den 7 februari 2020

Mikael NiskalaMikael Niskala

Lead Auditor

DNV GL – Business Assurance

Souvik Kumar GhoshSouvik Kumar Ghosh

Principal Consultant and Reviewer

DNV GL – Business Assurance
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Anchor
GRI och UNGC indexGRI och UNGC index
Allmänna upplysningarAllmänna upplysningar
GRI 102: Allmänna upplysningarGRI 102: Allmänna upplysningar
GRI Standard / upplysningar Länkar Kommentar UNGC
OrganisationsprOrganisationsprofilofil
102-1 Organisationens namn Strategi
102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster Strategi

Wärtsilä Energy Business
Wärtsilä Marine Business

102-3 Huvudkontorets lokalisering Aktier Helsingfors, Finland
102-4 Verksamhetsländer Strategi www.wartsila.com
102-5 Ägarstruktur och bolagsform Aktier
102-6 Marknader Strategi

102-7 Organisationens storlek
Strategi
Aktieägare

102-8 Information om anställda Socialt ansvar

102-9 Leverantörskedja
Styrning av
leverantörskedjan

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och
leverantörskedjan

Socialt ansvar

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen

Principer för produktdesign
Risker och riskhantering
Tillverkning och forskning &
utveckling

102-12 Externa initiativ Intressentrelationer
102-13 Medlemskap i organisationer Intressentrelationer
StrategiStrategi
102-14 Uttalande från VD Koncernchefens hälsning

102-15 Väsentliga händelser, risker och möjligheter

Risker och riskhantering
Strategi
Wärtsilä Energy Business
Wärtsilä Marine Business
Innovationer för hållbar
utveckling

EtikEtik
102-16 Värderingar, principer, standarder och
uppförandekoder

Strategi
Riktlinjer

102-17 Mekanismer för etisk rådgivning
Riktlinjer
Compliance

BolagsstyrBolagsstyrningning

102-18 Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
Styrelsen

102-19 Delegering av befogenheter
Bolagsstyrning
Styrelsen

102-20 Högsta ledningens ansvar för ekonomiska,
miljömässiga och sociala frågor

Direktionen

102-21 Intressentdialog i ekonomiska, miljömässiga och
sociala frågor

Bolagsstämma
Intern kontroll

102-22 Styrelsens och styrelsekommittéernas
sammansättning

Styrelsen

102-23 Styrelseordföranden Styrelsen

102-24 Val av styrelsemedlemmar
Bolagsstämma
Styrelsen

Nya styrelsemedlemmar föreslås av
utnämningskommittén. Kommittén överlägger med
större aktieägare och tar i sina förslag hänsyn till
styrelsens behov, bland annat i fråga om
hållbarhetskunskap och mångfald.

102-25 Intressekonflikter
Styrelsen
Insiderförvaltning
Aktieägare

102-26 Styrelsens roll i fastställandet av företagets syfte,
värderingar och strategi

Styrelsen
Intern kontroll

102-27 Styrelsens kollektiva kompetens
Intern kontroll
Direktionen

102-28 Utvärdering av styrelsens arbete Styrelsen

Utvärderingen är allmän till sin karaktär, men
inkluderar vid behov även hållbarhetsfrågor.
Utvärderingen påverkar delvis valet av
styrelsemedlemmar.

102-29 Identifiering och hantering av ekonomiska,
miljömässiga och sociala konsekvenser

Styrelsen
Risker och riskhantering

102-30 Riskhanteringsprocessernas effektivitet Styrelsen

102-31 Genomgång av ekonomiska, miljömässiga och
sociala frågor

Styrelsen
Styrelsens kommittéer
Intern kontroll

9 möten 2019
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102-32 Styrelsens roll i hållbarhetsrapporteringen Rapporteringsprofil
102-33 Information om kritiska avvikelser Intern kontroll
102-34 Antal kritiska avvikelser och deras karaktär Denna information är inte offentlig.

102-35 Ersättningsprinciper
Rapport om löner och
belöningar 2019

102-36 Process för fastställande av ersättningar
Styrelsens kommittéer
Personalstyrning

102-37 Intressenternas möjligheter att påverka
ersättningarna

Rapport om löner och
belöningar 2019

102-38 Förhållandet mellan den högsta lönen och
genomsnittslönen

Denna information är inte offentlig.

102-39 Förändring av förhållandet mellan den högsta lönen
och genomsnittslönen

Denna information är inte offentlig.

IntrIntressenteressenter
102-40 Lista över intressenter Intressentrelationer

102-41 Kollektivavtal
56% av Wärtsiläs anställda omfattades av
kollektivavtal 2019.

102-42 Identifiering och urval av intressenter Intressentrelationer

102-43 Metoder för intressentdialog
Intressentrelationer
Kundtillfredsställelse

102-44 Viktiga frågor som lyfts fram Intressentrelationer
RapporteringRapportering
102-45 Enheter som ingår i koncernredovisningen Väsentlighetsbedömning
102-46 Definition av redovisningens innehåll och
avgränsningar

Väsentlighetsbedömning

102-47 Lista över väsentliga aspekter Väsentlighetsbedömning
102-48 Korrigeringar av information Väsentlighetsbedömning
102-49 Förändringar i rapporteringen Väsentlighetsbedömning
102-50 Rapporteringsperiod Rapporteringsprofil
102-51 Datum för senaste rapport Rapporteringsprofil
102-52 Rapporteringscykel Rapporteringsprofil
102-53 Kontaktperson för frågor angående rapporten Rapporteringsprofil
102-54 Uttalande om rapportering enligt GRI Väsentlighetsbedömning

102-56 Extern granskning
Oberoende
bestyrkanderapport

GRI 103: HållbarhetsstyrGRI 103: Hållbarhetsstyrningenningen
GRI Standard / upplysningar Länkar Avsteg UNGC
103-1 Väsentliga hållbarhetsaspekter samt avgränsningar Väsentlighetsbedömning
103-2 Hållbarhetsstyrningen och dess komponenter Hållbarhet i Wärtsilä
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen Hållbarhet i Wärtsilä

Målsättningar
Information om hållbar
utveckling
Risker och riskhantering

Ämnesspecifika upplysningarÄmnesspecifika upplysningar
GRI 200 Ekonomiska standarGRI 200 Ekonomiska standarderder

GRI Standard / upplysningar Länkar Avsteg UNGC

Särskilda
upplysningar,
väsentliga
frågor

GRI 201: Ekonomiska prGRI 201: Ekonomiska prestationerestationer
201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt
värde

Ekonomiskt
ansvar

201-2 Finansiella följder samt risker och
möjligheter hänförliga till klimatförändringen

Ekonomiskt
ansvar
Risker och
riskhantering

201-3 Förmånsbestämda planer och andra
pensionsplaner

Ekonomiskt
ansvar

201-4 Statsunderstöd
Ekonomiskt
ansvar

GRI 202: MarknadsnärvarGRI 202: Marknadsnärvaroo
202-1 Normal minimilön enligt kön jämfört med
lokala minimilöner

MarknadsnärvaroRapporterar endast upplysningen om hållbarhetsstyrning.

202-2 Andel personer i den högsta ledningen
som anställts i lokalsamhället

Marknadsnärvaro

GRI 205:GRI 205: AntikorruptionAntikorruption
205-1 Verksamheter som analyserats
avseende risk för korruption

Risker och
riskhantering

Riskhanteringsprocesserna omfattar 100% av våra
verksamheter.

205-2 Information och utbildning avseende
antikorruption

Ansvarsfull
affärsverksamhet

.
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205-3 Bekräftade fall av korruption och
vidtagna åtgärder

Compliance

GRI 206: KonkurrGRI 206: Konkurrensbegränsande beteendeensbegränsande beteende
206-1 Rättsliga åtgärder på grund av
konkurrensbegränsande beteende, truster och
monopolbeteende

Compliance

GRI 300 MiljöstandarGRI 300 Miljöstandarderder
GRI Standard / upplysningar

Länkar Avsteg UNGC

Särskilda
upplysningar,
väsentliga
frågor

GRI 303: MaterialGRI 303: Material
301-1 Materialanvändning enligt vikt eller volymMaterial

301-2 Andel återvunnet material Material

Andelen använda återvunna metaller varierar mellan 20 % och
95 % beroende på typen av masugn och gjuteri som
leverantörerna använder. Det finns för många för att ange
exakta siffror.

GRI 301: EnergiGRI 301: Energi
302-1 Energiförbrukning inom organisationen Energi
302-3 Energiintensitet Energi
302-4 Minskning av energiförbrukningen Energi
GRI 303: VGRI 303: Vattenatten
303-1 Vattenuttag enligt källa Vatten
303-2 Vattenkällor som väsentligt påverkas av
vattenuttag

Vatten

303-3 Andel återanvänt vatten Vatten
GRI 305: UtsläppGRI 305: Utsläpp
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope
1)

Utsläpp

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser
(Scope 2)

Utsläpp

305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser
(Scope 3)

Utsläpp

305-4 Utsläppsintensitet Utsläpp
305-5 Minskning av växthusgasutsläpp Utsläpp

305-6 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen Utsläpp
Ej tillämpligt. Wärtsilä producerar, importerar eller exporterar
inte ozonnedbrytande ämnen.

305-7 Utsläpp av kväveoxider (NOx),
svaveldioxider (SOx) och andra betydande
utsläpp till luft

Utsläpp

GRI 306: Utsläpp till vatten och avfallGRI 306: Utsläpp till vatten och avfall

306-1 Utsläpp till vatten enligt typ och område
Avloppsvatten
och avfall

306-2 Avfall enligt typ och hanteringsmetod
Avloppsvatten
och avfall

306-3 Betydande utsläpp
Avloppsvatten
och avfall

GRI 307: Efterlevnad av miljölagarGRI 307: Efterlevnad av miljölagar
307-1 Överträdelser av miljölagstiftningen Compliance

GRI 400 Sociala standarGRI 400 Sociala standarderder

GRI Standard / upplysningar Länkar Avsteg UNGC

Särskilda
upplysningar,
väsentliga
frågor

GRI 401: AnställdaGRI 401: Anställda
401-1 Nyanställda och personalomsättning Anställda
402-2 Förmåner för heltidsanställd personal
som inte erbjuds visstids- eller deltidsanställda

Anställda

GRI 402: Relationer mellan personal och ledningGRI 402: Relationer mellan personal och ledning

402-1 Minimivarsel vid operativa förändringar
Relationer mellan
anställda och
ledning

GRI 403: Arbetshälsa och säkerhetGRI 403: Arbetshälsa och säkerhet
403-1 Andel anställda som är representerade i
formella kommittéer för hälsa och säkerhet

Arbetshälsa och
arbetarskydd

403-2 Typer av skador och olycksfrekvens,
yrkessjukdomar, förlorade arbetsdagar och
frånvaro samt totalt antal arbetsrelaterade
dödsolyckor

Arbetshälsa och
arbetarskydd

Olycksfrekvens (utan frånvaro), sjukdomsfrekvens och
klassificeringar enligt region och kön rapporteras inte. Dessa
analyseras under 2020.

403-3 Anställda med hög förekomst av eller
risk för yrkessjukdomar

Arbetshälsa och
arbetarskydd
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403-4 Hälso- och säkerhetsfrågor som ingår i
formella avtal med fackföreningar

Ansvarsfull
affärsverksamhet

Vissa lokala kollektivavtal inkluderar hälso- och
säkerhetsfrågor. En detaljerad lista över dessa anses inte vara
relevant och rapporteras därför inte.

GRI 404: UtbildningGRI 404: Utbildning
404-1 Genomsnittligt antal utbildningstimmar
om året per anställd

Utbildning

404-2 Program för kompetensutveckling och
omställningsstöd

Utbildning
Olika typer av program kan erbjudas vid omställningar, men
specifika aktiviteter avgörs från fall till fall.

404-3 Andel anställda som får regelbunden
utvärdering av sina prestationer och
karriärutveckling

Utbildning

GRI 405: Mångfald och lika möjligheterGRI 405: Mångfald och lika möjligheter

405-1 Mångfald inom styrelsen och bland
personalen

Anställda
Mångfald och
lika möjligheter

GRI 406: Icke-diskrimineringGRI 406: Icke-diskriminering
406-1 Fall av diskriminering och vidtagna
åtgärder

Compliance

GRI 415: Politisk påverkanGRI 415: Politisk påverkan
415-1 Politiska bidrag Compliance
GRI 416: KunderGRI 416: Kundernas hälsa och säkerhetnas hälsa och säkerhet
416-2 Antal avvikelser avseende hälsa och
säkerhet för produkter och tjänster

Compliance

GRI 417: Marknadsföring och prGRI 417: Marknadsföring och produktmärkningoduktmärkning
417-2 Antal avvikelser avseende
produktinformation och märkning

Compliance

417-3 Antal avvikelser avseende
marknadskommunikation

Compliance

GRI 418: KunderGRI 418: Kundernas integritetnas integritet
418-1 Bekräftade fall av överträdelser av
kundernas integritet och förlust av kunddata

Compliance

GRI 419: Socioekonomisk efterlevnadGRI 419: Socioekonomisk efterlevnad
419-1 Avvikelser från lagstiftning inom det
sociala och ekonomiska området

Compliance
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AnchorAnchor
BolagsstyrBolagsstyrningning
Wärtsilä Oyj Abp följer de i bolagsordningen, Finlands aktiebolagslag samt av Nasdaq Helsinki Ltd givna reglerna
och föreskrifterna för publika aktiebolag. Wärtsilä följer också Global Reporting Initiatives G4-riktlinjer för
hållbarhetsrapportering och den finska Värdepappersmarknadsföreningens bolagsstyrningskod 2020 (”Koden”).
Belöningsrapporten 2019 är dock uppgjord i enlighet med den finska koden för bolagsstyrning 2015. Koden finns
på http://cgfinland.fi/en. Wärtsilä har inte avvikit från rekommendationerna i koden.

Wärtsiläs bolagsstyrningsrapport publiceras utöver i denna årsredovisning som en separat rapport på Wärtsiläs
webbplats. Innehållet i detta avsnitt om bolagsstyrning är identiskt med innehållet i Wärtsiläs
bolagsstyrningsrapport. Wärtsiläs revisionskommitté har reviderat bolagsstyrningsrapporten. Bolagets externa
revisor har tagit del av rapporten och verifierat att beskrivningen av huvuddragen i avsnittet om intern kontroll och
riskhantering i relation till den finansiella rapporteringsprocessen i rapporten motsvarar bokslutet.

VVerkställande organerkställande organ
Wärtsilä tillämpar en styrningsmodell med ett plan. Wärtsiläkoncernen leds av bolagsstämman, styrelsen och
verkställande direktören. Deras uppgifter definieras i huvuddrag i Finlands aktiebolagslag. Bolagsstämman väljer
styrelsen och revisorn. Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av bolaget och får hjälp av styrelsens
kommittéer i arbetet. Styrelsen utnämner verkställande direktören som ansvarar för den operativa, löpande
ledningen av bolaget med hjälp av direktionen.
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Anchor
BolagsstämmanBolagsstämman
Wärtsiläs yttersta beslutsfattande organ är bolagsstämman. Den fattar beslut i ärenden som fastställts för
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Agendan för bolagsstämman omfattar följande
ärenden:

• fastställa bokslutet
• fatta beslut om utbetalning av dividend
• bevilja ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för räkenskapsåret
• välja bolagets styrelse och revisor samt fatta beslut om deras arvoden

Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämma sammanträder minst en gång per år, senast i slutet av juni. Vid behov kan
aktieägarna sammankallas till extraordinarie bolagsstämma. Kallelsen till bolagsstämman ska publiceras på bolagets
webbplats eller i minst två av styrelsen utsedda allmänna dagstidningar i Finland. Kallelsen ska publiceras tidigast
två månader före bolagsstämman och senast tre veckor före bolagsstämman. Den ska dock publiceras senast nio
dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Wärtsilä publicerar också kallelserna till bolagsstämman som
börsmeddelande. De dokument och förslag som läggs fram för bolagsstämman publiceras på Wärtsiläs webbplats.

Aktieägare har rätt att få ett ärende som ska behandlas av bolagsstämman, behandlat på bolagsstämman. En
skriftlig begäran ska lämnas till styrelsen i så god tid före stämman att ärendet kan publiceras i kallelsen. Wärtsilä
publicerar på sin webbplats det datum då en aktieägare ska underrätta styrelsen om sina krav på ärenden som ska
tas upp på bolagsstämman. Information om den postadress eller e-postadress till vilken kraven ska skickas
tillkännages senast i slutet av den räkenskapsperiod som föregår bolagsstämman. Kravet anses alltid ha lämnats in i
tid, om kravet har lämnats till styrelsen senast fyra veckor innan kallelsen till bolagsstämman publiceras.

Alla aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag registrerat sig i aktieägarförteckningen, som
förvaltas av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i bolagsstämman. Varje aktie medför en röst.
Styrelseordföranden, styrelseledamöterna och koncernchefen är närvarande på bolagsstämman. Den ansvarige
revisorn deltar också i bolagsstämman. Även styrelsekandidaterna ska vara på plats på bolagsstämman, som väljer
styrelsen.

Bolagsstämma 2019Bolagsstämma 2019
Wärtsiläs bolagsstämma ordnades 7.3.2019. Sammanlagt 1.904 aktieägare som representerade 355.176.251
röster deltog i stämman personligen eller genom ombud.

Bolagsstämman fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018. Till revisor för 2019 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab.
Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 0,48 euro per aktie i dividend i två poster. Den första
dividendposten på 0,24 euro per aktie betalades 18.3.2019. Den andra dividendposten på 0,24 euro per aktie
betalades 27.9.2019. Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst 57.000.000 egna aktier i bolaget. Styrelsen
beviljades fullmakt att besluta om emission av aktier i bolaget enligt följande: Styrelsen kan antingen emittera nya
aktier eller överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Det maximala antalet aktier som emitteras får inte överstiga
57.000.000. Aktierna kan emitteras mot eller utan vederlag. De kan också emitteras utan beaktande av
aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission om det finns ett vägande finansiellt skäl för bolaget att göra
detta. Dessa fullmakter utnyttjades inte av styrelsen under 2019. Alla beslut fattades utan omröstning.
Sammanträdesprotokollet och andra relaterade dokument finns på Wärtsiläs webbplats; www.wartsila.com/sv/
investerare/styrning.
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Mikael LiliusMikael Lilius
Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Styrelseordförande för
Wärtsilä Oyj Abp. Född 1949, ekon. mag. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2010,
styrelseordförande sedan 2011.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Fortum Abp, verkställande direktör, 2000–2009; Gambro AB, verkställande direktör, 1998–2000;
Incentive AB, verkställande direktör, 1991–1998; KF Industri AB (Nordico), verkställande direktör,
1989–1991; Huhtamäki Ab, direktör för förpackningsdivisionen, 1986–1989

Andra förtrAndra förtroendeuppdragoendeuppdrag
Ahlström Capital Oy och Metso Abp, styrelseordförande; Evli Bank Abp, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 65.392 aktier

TTom Johnstone CBEom Johnstone CBE
Oberoende i förhållande till bolaget och beroende av bolagets större aktieägare. Född 1955,
filosofie magister, hedersdoktor i företagsledning och hedersdoktor i naturvetenskap.
Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2015, vice styrelseordförande sedan 2017.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Ett flertal ledande befattningar inom SKF-koncernen, senast som koncernchef för AB SKF
2003–2014

Andra förtrAndra förtroendeuppdragoendeuppdrag
British Swedish Chamber of Commerce, Combient AB och Husqvarna AB, styrelseordförande;
Investor AB, Northvolt AB och Volvo Cars, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 11.693 aktier

Maarit AarMaarit Aarni-Sirviöni-Sirviö
Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1953, dipl. ing., eMBA.
Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2007.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry, generalsekreterare, 2012–2019; Boardview
Oy, verkställande direktör, 2012–2019; Myntverket i Finland, verkställande direktör, 2008–2010;
Borealis Group, flertal olika direktörsbefattningar 1994–2008, senast som direktör för BU Phenol
2001–2008 och direktör för BU Olefins 1997–2001; Neste Abp 1977–1994

Andra förtrAndra förtroendeuppdragoendeuppdrag
Finlands UN Women, styrelseordförande; Korona Invest, seniorrådgivare

Relevanta tidigarRelevanta tidigare förtre förtroendeuppdragoendeuppdrag
Styrelsemedlem: Directors' Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry, 2011–2019; ecoDa (The
European Confederation of Directors Associations), 2012–2019; Berendsen plc, 2014–2017;
Rautaruukki Abp, 2005–2012; Ponsse Oyj, 2007–2010; Vattenfall AB, 2004–2007

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 34.503 aktier

Anchor
StyrStyrelsenelsen

Anchor

Anchor

Anchor

Anchor
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Kaj-Gustaf BerghKaj-Gustaf Bergh
Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1955, diplomekonom,
juris kandidat. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2008.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Föreningen Konstsamfundet r.f., verkställande direktör, 2006–2018, Skandinaviska Enskilda
Banken, medlem av ledningsgruppen, 2000–2001; SEB Asset Management, direktör, 1998–2001;
Ane Gyllenberg Ab, verkställande direktör, 1986–1998; Oy Bensow Ab, direktör, vice verkställande
direktör, 1985–1986; Ane Gyllenberg Ab, administrativ chef, 1984–1985; Ky von Konow & Co,
administrativ chef, 1982–1983

Andra förtrAndra förtroendeuppdragoendeuppdrag
Julius Tallberg Oy Ab och Novia yrkeshögskola, styrelseordförande; Veritas Pensionsförsäkring och
JM AB, styrelseledamot

Relevanta tidigarRelevanta tidigare förtre förtroendeuppdragoendeuppdrag
Styrelseordförande: Mercator Invest Ab 2014–2018; KSF Media Holding Ab 2007–2018; Sponda
Oyj 2013–2017; Stockmann Oyj Abp 2014–2016; Fiskars Oyj Abp 2006–2014; Ålandsbanken Abp
2011–2013; Aktia Abp 2005–2009.

Styrelsemedlem: Fiskars Oyj Abp 2014–2015; Stockmann Oyj Abp 2007–2013

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 33.769 aktier

Karin FalkKarin Falk
Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1965, civilekonom.
Direktör för enheten Volvo Trucks Services & Customer Quality. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp
sedan 2017.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Volvo Group, direktör, företagsstrategi & varumärkesportfölj, 2012–2016; Volvo koncernen, direktör,
Non-Automotive Purchasing, 2008–2012; Volvo Car Corporation, direktör, Volvo Car Customer
Service, 2006–2008; Volvo Car Corporation, direktör, Volvo Car Special Vehicles, 2001–2006;
Volvo Cars och Volvokoncernen, olika befattningar, 1988–2001

Andra förtrAndra förtroendeuppdragoendeuppdrag
Volvo Group Venture Capital, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 5.073 aktier

Johan ForssellJohan Forssell
Oberoende i förhållande till bolaget och beroende av bolagets större aktieägare. Born 1971,
civilekonom. Verkställande direktör och koncernchef för Investor AB. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj
Abp sedan 2017.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Investor AB, ansvarig för kärninvesteringar och medlem i ledningsgruppen, 2006–2015; Investor
AB, projektansvarig, 2014; Aleris AB, analyschef, 2003–2006; Investor AB, ansvarig för verkstads-
och hälsosektorn, 2001–2003; Investor AB, verkstadssektorn, ansvarig och analytiker, 1995–1999

Andra förtrAndra förtroendeuppdragoendeuppdrag
Atlas Copco, Epiroc AB, EQT AB och Patricia Industries, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 5.073 aktier

Anchor

Anchor

Anchor
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Risto MurtoRisto Murto
Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1963, ekonomie
doktor. Verkställande direktör för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma. Styrelsemedlem i
Wärtsilä Oyj Abp sedan 2014.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Varma, vice verkställande direktör, placeringar, 2010–2013; Varma, direktör, Placeringar
2006–2010; Opstock Oy, verkställande direktör, 2000–2005; Opstock Oy, chef för aktier och
analys, 1997–2000; Erik Selin AB, chef för analys, 1993-1997

Andra förtrAndra förtroendeuppdragoendeuppdrag
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, Finans Finland (FA) och Sampo Oyj, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 11.013 aktier

Markus RauramoMarkus Rauramo
Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1968, magister i
samhällsvetenskap. Ekonomidirektör och medlem i ledningsgruppen för Fortum. Styrelsemedlem i
Wärtsilä Oyj Abp sedan 2011.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Fortum Abp, direktör för City Solutions-divisionen, 2016–2017; Fortum Abp, direktör för divisionen
för värme, elektricitet och lösningar, 2014–2016; Fortum Abp, ekonomidirektör, 2012–2014; Stora
Enso Oyj, finansieringsdirektör och medlem i ledningsgruppen, 2008–2012; Stora Enso
International, SVP Group Treasurer, 2004–2008; Stora Enso Oyj, strategi- och investeringsdirektör,
2001–2004; Stora Enso Financial Services, finansieringsdirektör, 1999–2001; Enso Oyj, flera
arbetsuppgifter inom finansiering, 1993–1999

Andra förtrAndra förtroendeuppdragoendeuppdrag
Teollisuuden Voima Oyj, styrelsemedlem; Uniper SE, vice ordförande för förvaltningsrådet

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 18.675 aktier

Anchor

Anchor
StyrStyrelsemedlemmarelsemedlemmarnas arbetenas arbete
Styrelsen består av 5–10 medlemmar och ansvarar för bolagets förvaltning och för att verksamheten är
ändamålsenligt organiserad. Styrelseledamöternas mandatperiod är ett år och de väljs av bolagsstämman.

Enligt rekommendation 10 i bolagsstyrningskoden ska majoriteten av styrelsens ledamöter vara oberoende av
bolaget, och minst två av de ledamöter som företräder denna majoritet ska vara oberoende i förhållande till bolagets
större aktieägare. Styrelsen bedömer medlemmarnas oberoende årligen och gör ombedömningar vid behov.

Utnämningskommittén förbereder förslaget till styrelsemedlemmar för bolagsstämman och kommunicerar med
betydande aktieägare, när så krävs, i frågor som hänför sig till förslaget. Förslaget till styrelsens sammansättning
publiceras i kallelsen till bolagsstämma. Detsamma gäller förslag till styrelsens sammansättning av aktieägarna med
minst 10% av de röster som medförs av bolagets aktier, förutsatt att kandidaterna har givit sitt samtycke till valet,
och bolaget har mottagit information om förslaget tillräckligt i förväg för att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.
Kandidater som uppställs ska offentliggöras separat. Wärtsilä publicerar biografiska uppgifter om dem som
nominerats till styrelsemedlemmar på sin webbplats i samband med publiceringen av kallelsen till bolagsstämman.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Styrelsen styr och övervakar bolagets verksamhet,
samt beslutar om viktiga verksamhetsprinciper, mål och strategier. Principerna för det praktiska styrelsearbetet har
fastställts i arbetsordningen. Styrelsen godkänner även arbetsordningen för de av styrelsen tillsatta kommittéerna. I
arbetsordningen för respektive kommitté definieras kommitténs viktigaste uppgifter och verksamhetsprinciper.
Utöver frågor som kräver beslut ges styrelsen upplysningar om koncernens verksamhet, finansiella ställning och
risker vid mötena.
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Styrelsen ska årligen utvärdera sin verksamhet och sina arbetsmetoder. Syftet med utvärderingen är att utreda hur
styrelsens verksamhet utfallit under året. Dessutom utgör utvärderingen en grund för utvecklingen av styrelsens
verksamhetssätt.

Styrelsen sammanträder enligt en på förhand överenskommen tidtabell 8-11 gånger per år. Därtill sammanträder
styrelsen vid behov. Alla styrelsemöten protokollförs.

Principer för mångfaldPrinciper för mångfald
För att styrelsen ska kunna sköta sina plikter på ett så effektivt sätt som möjligt måste den vara mycket kompetent
och ha en tillräcklig mångfald. När utnämningskommittén förbereder förslag till styrelsens sammansättning beaktar
den kandidaternas utbildning och professionella bakgrund samt deras internationella erfarenhet för att styrelsens
sammansättning ska ha omfattande kompetens och kvalifikationer. Utnämningskommittén beaktar också
kandidaternas ålder, eftersom en varierande ålder bland styrelseledamöterna anses vara nyttig för att garantera
ömsesidigt kompletterande erfarenheter.

Wärtsiläs principer när det gäller kön är att styrelsen ska ha både kvinnliga och manliga ledamöter. I december 2019
var två av Wärtsiläs åtta styrelseledamöter kvinnor. Wärtsiläs mål är att styrelsen ska över tiden få en mer balanserad
könsfördelning.

Utnämningskommittén bedömer de potentiella kandidaterna inte bara utifrån deras individuella kvalifikationer och
karaktärsdrag utan också utifrån deras förmåga att samarbeta effektivt och hur de kan stöda och utmana företagets
ledning på ett proaktivt och konstruktivt sätt.

StyrStyrelsen 2019elsen 2019
Från och med 7.3.2019 bestod styrelsen av följande åtta medlemmar: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin
Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone (vice ordförande), Mikael Lilius (ordförande), Risto Murto och Markus Rauramo.

Samtliga åtta styrelseledamöter var oberoende i förhållande till bolaget, med undantag för Markus Rauramo som var
beroende av bolaget från mars till juli på grund av ett samband till följd av att Wärtsilä Oyj Abp:s direktionsmedlem
Marco Ryan utnämndes till Fortums direktion. Ryan lämnade Wärtsilä i juli. Sex styrelseledamöter var oberoende av
större aktieägare. Tom Johnstone ansågs vara beroende av större aktieägare på grund av hans medlemskap i
styrelsen för Investor AB. Johan Forssell ansågs vara beroende av större aktieägare på grund av hans position som
koncernchef för Investor AB.

Fram till 7.3.2019 bestod styrelsen av följande åtta medlemmar: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk,
Johan Forssell, Tom Johnstone (vice ordförande), Mikael Lilius (ordförande), Risto Murto och Markus Rauramo.

Under 2019 sammanträdde Wärtsiläs styrelse nio gånger. Ledamöternas deltagandegrad var i genomsnitt 100%.
Den finansiella och strategiska utvecklingen av Wärtsilä och företagets position på marknaderna,
tillväxtmöjligheterna, lönsamhetsutvecklingen och den allmänna vidareutvecklingen av företaget var viktiga frågor på
styrelsens agenda. Omsorg om människor är också en viktig och fortlöpande del av styrelsens arbete, eftersom
detta bidrar till Wärtsiläs framgång på lång sikt. Under 2019 omfattade områdena med särskilt fokus
konsekvenserna av den geopolitiska osäkerheten och handelsspänningarna, tillverkning och FoU-verksamhet,
projektledning, Wärtsiläs digitala strategi och affärsutveckling i Asien.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Styrning 103

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


StyrStyrelsemedlemmarelsemedlemmarnas deltagande i styrnas deltagande i styrelsemöten 2019elsemöten 2019

Antal styrelsemöten Deltagande (%)

Mikael Lilius, ordförande 9/9 100

Tom Johnstone, vice ordförande 9/9 100

Maarit Aarni-Sirviö 9/9 100

Kaj-Gustaf Bergh 9/9 100

Karin Falk 9/9 100

Johan Forssell 9/9 100

Risto Murto 9/9 100

Markus Rauramo 9/9 100

Anchor
StyrStyrelsens ansvarsområdenelsens ansvarsområden
Styrelsen behandlar alla de ärenden som styrelsen uttryckligen ansvarar för i enlighet med lagar, övriga
bestämmelser och bolagsordningen. Viktigast bland dessa är:

• bokslut och delårsrapporter
• ärenden som ska föredras för bolagsstämman
• utnämning av verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören om en sådan utnämns

och direktionsmedlemmar
• organisering av den ekonomiska kontrollen

Styrelsen ska även behandla sådana ärenden som med tanke på koncernverksamhetens resultat är så omfattande
att de inte kan anses falla inom ramen för koncernens dagliga administration. Exempel på sådana ärenden är att:

• godkänna koncernens och affärsområdenas långsiktiga mål samt strategierna för hur målen ska nås
• följa upp utvecklingen, möjligheterna och hoten i den externa miljön och deras inverkan på målen och

strategin
• godkänna den årliga affärsplanen och målen för koncernen
• fastställa principer för riskhanteringen
• följa upp och utvärdera verkställande direktörens arbete
• godkänna belöningarna och pensionsförmånerna för verkställande direktören, vice verkställande

direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören om en sådan utnämns
• godkänna bolagsstyrningsprinciperna
• se till att företaget följer lagstiftning och regelverk och företagets verksamhetsprinciper samt andra

etablerade värderingar och etiska principer i affärsverksamheten
• diskutera och följa upp företagets FoU- och produktutvecklingsplaner
• utnämna styrelsens kommittéer
• bevilja donationer till välgörenhet
• godkänna övriga strategiskt eller finansiellt viktiga ärenden, såsom betydande investeringar, förvärv eller

avknoppningar

Anchor
StyrStyrelsens kommittéerelsens kommittéer
Styrelsen tillsätter årligen en revisions-, en utnämnings- och en ersättningskommitté och får även utse andra
kommittéer om det bedöms som nödvändigt på dess konstituerande möte efter bolagsstämman. Styrelsen utser
kommittéernas medlemmar och ordförande med beaktande av den expertis och erfarenhet som krävs för
kommitténs uppgifter. Styrelsen har också rätt att utesluta en medlem ur en kommitté. Kommittéernas medlemmar
utses för samma mandatperiod som styrelsen. Utöver kommittémedlemmarna kan andra styrelsemedlemmar delta i
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kommittéernas möten. Kommittéerna har i uppgift att bereda ärenden som kommer upp för beslut vid
styrelsemötena. Kommittéerna har inte självständig beslutanderätt.

RevisionskommitténRevisionskommittén
Styrelsen tillsätter en revisionskommitté med uppgift att assistera styrelsens övervakningsuppgifter. Styrelsen
utnämner inom sig minst tre ledamöter till kommittén. Ledamöterna ska ha ska ha tillräcklig kompetens som krävs
för att sköta revisionskommitténs uppgifter. Majoriteten av medlemmarna ska vara oberoende av bolaget och minst
en ledamot skall vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsen fastställer revisionskommitténs uppgifter i arbetsordningen för kommittén. Revisionskommittén följer upp
den finansiella rapporteringsprocessen samt effektiviteten av systemen för intern kontroll, intern revision och
riskhantering. Därtill utvärderar kommittén beskrivningen av de allmänna dragen hos systemen för intern kontroll och
riskhantering i anslutning till den finansiella rapporteringsprocessen, övervakar den lagstadgade revisionen av
bokslutet och det konsoliderade bokslutet, utvärderar revisionsbolagets oavhängighet och bereder förslaget till valet
av revisor. Revisionskommitténs övriga uppgifter omfattar revision av företagets bokföringsprinciper och
godkännande av tillägg till dem, revision av företagets delårsrapporter och bokslut samt revisorns rapporter till
revisionskommittén samt bedömning av de processer som siktar på att säkerställa iakttagandet av lagstiftning och
regelverk och uppföljning av företagets kreditposition och beskattning. Revisionskommittén reviderar också
företagets bolagsstyrningsrapport och övriga rapporter samt bedömer och avgör alla speciella frågor som styrelsen
tar upp och som revisionskommittén har kompetens att behandla.

Ordföranden för revisionskommittén sammankallar kommittén vid behov. Ordföranden avlägger också till styrelsen
om kommitténs förslag samt rapporterar regelbundet om kommitténs möten.

Revisionskommittén 2019Revisionskommittén 2019

Ordförande Markus Rauramo, medlemmar Maarit Aarni-Sirviö och Risto Murto. Alla medlemmar är oberoende av
bolaget och bolagets större aktieägare. Revisionskommittén sammanträdde fem gånger under 2019. Ledamöternas
deltagandegrad var i genomsnitt 100%.

UtnämningskommitténUtnämningskommittén
Styrelsen tillsätter en utnämningskommitté med uppgift att assistera styrelsen. Styrelsen utser minst tre ledamöter till
kommittén. Majoriteten av kommittémedlemmarna ska vara oberoende av bolaget.

Styrelsen fastställer utnämningskommitténs uppgifter i arbetsordningen för kommittén. Utnämningskommittén
förbereder förslaget till styrelsemedlemmar för bolagsstämman. Vid behov kommunicerar kommittén med större
aktieägare i frågor som rör till valet av styrelseledamöter. Utnämningskommittén bereder ärenden gällande
belöningar till styrelseledamöter. Utnämningskommittén följer upp och rapporterar årligen om utfallet av styrelsens
mångfaldsmål till styrelsen samt föreslår vid behov ändringar i mångfaldspolicyn.

Ordföranden för utnämningskommittén sammankallar kommittén vid behov. Han rapporterar också kommitténs
förslag samt rapporterar regelbundet om kommitténs möten till styrelsen.

Utnämningskommittén 2019Utnämningskommittén 2019

Ordförande Mikael Lilius, medlemmar Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell och Risto Murto. Alla medlemmar är
oberoende av i förhållande till bolaget, och tre av dem är oberoende av bolagets större aktieägare. Förutom flera
diskussioner höll utnämningskommittén fem formella möten år 2019. Ledamöternas deltagandegrad var i
genomsnitt 100%.

ErsättningskommitténErsättningskommittén
Styrelsen tillsätter en ersättningskommitté med uppgift att assistera styrelsen. Styrelsen utser minst tre ledamöter till
kommittén. Majoriteten av kommittémedlemmarna ska vara oberoende bolaget.

Styrelsen fastställer ersättningskommitténs uppgifter i arbetsordningen för kommittén. Ersättningskommittén
bereder vid behov frågor om utnämning av verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare om en
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sådan utses och övriga direktionsmedlemmar för styrelsen. Kommittén ska bereda förslag till styrelsen avseende
belöningsprinciper, belöningssystem och belöningar för verkställande direktören och direktionsmedlemmarna. De
externa konsulter som kommittén anlitar är oberoende av företaget och ledningen.

Ordföranden för ersättningskommittén sammankallar kommittén vid behov. Han rapporterar också kommitténs
förslag samt rapporterar regelbundet om kommitténs möten till styrelsen.

Ersättningskommittén 2019Ersättningskommittén 2019

Ordförande Mikael Lilius, medlemmar Maarit Aarni-Sirviö och Tom Johnstone. Alla medlemmar är oberoende av i
förhållande till bolaget och två av dem är oberoende av bolagets större aktieägare. Ersättningskommittén
sammanträdde fyra gånger under 2019. Ledamöternas deltagandegrad var i genomsnitt 100%.

StyrStyrelsemedlemmarelsemedlemmarnas deltagande i kommittémöten 2019nas deltagande i kommittémöten 2019

Revisionskommittén Utnämningskommittén Ersättningskommittén

Mikael Lilius - 5/5 4/4

Tom Johnstone - - 4/4

Maarit Aarni-Sirviö 5/5 - 4/4

Kaj-Gustaf Bergh - 5/5 -

Karin Falk - - -

Johan Forssell - 5/5 -

Risto Murto 5/5 5/5 -

Markus Rauramo 5/5 - -
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Jaakko EskolaJaakko Eskola
Koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp sedan 2015. Född 1958, dipl.ing. inom mekanik. Anställd i
företaget sedan 1998.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Wärtsilä Oyj Abp, vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör,
2013–2015; Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Marine Solutions, 2006–2015; Wärtsilä Oyj Abp,
försäljnings- och marknadsföringsdirektör, Power Plants, 2005–2006; Wärtsilä Development &
Financial Services Oy, direktör, 1998–2005; PCA Corporate Finance, direktör, 1997–1998;
Kansallis-Osake-Pankki, ledningsuppgifter inom internationell projektfinansiering, 1986–1997;
Industrialiseringsfonden, företagsanalytiker, 1984–1986; VTT, forskare 1983–1984.

FörtrFörtroendeuppdragoendeuppdrag
Ahlstrom-Munksjö Oyj, Teknologiateollisuus ry och Börsstiftelsen, styrelsemedlem

Relevanta tidigarRelevanta tidigare förtre förtroendeuppdragoendeuppdrag
European Marine Equipment Council (EMEC), ordförande 2008–2011

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 41.739 aktier

Arjen BerArjen Berendsends
Ekonomi- och finansdirektör sedan 2018. Född 1968, MBA. Anställd i företaget sedan 1988.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Wärtsilä Oyj Abp, direktör, ekonomi och finans, Marine Solutions, 2012–2018; Wärtsilä Oyj Abp,
direktör, ekonomi och finans, Wärtsilä Industrial Operations, 2010–2012; Wärtsilä Oyj Abp,
finansdirektör, Wärtsilä Industrial Operations, 2007–2010; finansdirektör, Propulsor Business samt
finansdirektör, Wärtsilä Propulsion Netherlands B.V., 2002–2007; Wärtsilä Norway AS, Controller
Marine / Manufacturing och finansdirektör, 1998–2002; olika ledningsuppgifter i Wärtsilä
Netherlands B.V., 1988–1998

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: inga aktier

Alid DettkeAlid Dettke
Personaldirektör sedan 24.10.2019. Född 1981, fil. kand. dubbelexamen. Anställd i företaget
sedan 2017.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Open Innovation, 2018–2019; Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Digital
Innovation, 2017–2018; Accenture Interactive, chef (Senior Manager), Digital, Accenture Singapore,
2012–2017; Accenture Interactive, chef (Manager), Digital, Accenture Singapore, 2010–2012;
Accenture Interactive, konsult, Digital, Accenture Singapore, 2007–2010; Research International
Asia, forskningschef (Senior Research Executive), 2005–2006; BASF, ledarskapstrainee, Regional
e-Commerce Solutions, BASF South East Asia, 2004

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: inga aktier

Anchor
DirDirektionenektionen

Anchor

Anchor

Anchor

Anchor
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Kari HietanenKari Hietanen
Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden sedan 2012. Styrelsens sekreterare sedan 2002.
Född 1963, jur.kand. Anställd i företaget sedan 1989.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Wärtsilä Oyj Abp, direktör, HR och juridiska ärenden 2002–2011; Wärtsilä Oyj Abp, Power-
divisioner, chefsjurist 2000–2002; Wärtsilä Dieselgruppen, chefsjurist 1994–1999; Metra Oyj Abp
och Wärtsilä Dieselgruppen, jurist 1989–1994

FörtrFörtroendeuppdragoendeuppdrag
European Engine Power Plants Association, EUGINE, vice ordförande; Tysk-finska
handelskammaren, styrelsemedlem; Den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finlands
och Rysslands regeringar, II vice ordförande; Finsk-koreanska handelsföreningen, styrelsemedlem;
East Office of Finnish Industries Ltd, styrelsemedlem; Finlands Näringsliv (EK), medlem i kommittén
för handelspolitik, Centralhandelskammaren/ICC förvaltningsrådet, ICC Finland, medlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 15.633 aktier

Roger HolmRoger Holm
Direktör, Wärtsilä Marine-affärsområdet sedan 2015. Född 1972, ekon. mag. Anställd i företaget
sedan 1997.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Engines, 2013–2015; Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Seals & Bearings,
2011–2013; Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Solutions Management, Services, 2010–2011; Wärtsilä Oyj
Abp, direktör, Business Development, Services, 2008–2010; Wärtsilä Oyj Abp, IT-direktör,
2006–2008; Wärtsilä Oyj Abp, projektchef, globala ERP systemet, 2002–2006; Wärtsilä Oyj Abp,
ekonomichef, 2001–2002; Wärtsilä Finland Oy & Wärtsilä NSD Finland Oy, olika ledningsuppgifter
1997–2001

FörtrFörtroendeuppdragoendeuppdrag
Hanken Svenska handelshögskolan, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 11.796 aktier

Atte PalomäkiAtte Palomäki
Direktör, kommunikation, varumärke och marknadsföring sedan 2018. Född 1965, pol.mag.
Anställd i företaget sedan 2008.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Wärtsilä Oyj Abp, kommunikationsdirektör, 2008–2018; Nordea Bank AB (publ.),
informationsdirektör, 2007–2008 samt informationsdirektör, Finland, 2005–2006; Kauppalehti,
ekonomiredaktör, 2002–2005; MTV3, ekonomiredaktör, 2000–2002; MTV3, nyhetsproducent,
1995–2000; MTV3, nyhetsuppläsare, 1993–1995

FörtrFörtroendeuppdragoendeuppdrag
Finland Promotion Board, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 14.493 aktier

Anchor

Anchor

Anchor
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MarMarco Wco Wirirénén
Direktör, Wärtsilä Energy-affärsområdet sedan 2018. Född 1966, diplomekonom. Anställd i
företaget sedan 2013.

Central arbetserfarCentral arbetserfarenhetenhet
Wärtsilä Oyj Abp, ekonomi- och finansdirektör, 2013–2018; SSAB, ekonomi- och finansdirektör,
2008–2013; SSAB, direktör för business control, 2007–2008; Eltel Networks, ekonomi- och
finansdirektör och chef för affärsutveckling, 2002–2007; NCC, affärsutvecklingschef och
ekonomichef, 1995–2001

FörtrFörtroendeuppdragoendeuppdrag
Neste Oyj, styrelsemedlem

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2019: 20.184 aktier

Päivi CastrPäivi Castrénén var personaldirektör till 24.10.2019.

MarMarco Ryanco Ryan var Chief Digital Officer till 17.7.2019.

Anchor
VVerkställande direrkställande direktörektörenen
Bolagets styrelse utnämner bolagets verkställande direktör som samtidigt är koncernchef. Verkställande direktören
leder koncernens löpande affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med bolagsordningen, Finlands aktiebolagslag
och styrelsens anvisningar. Han biträds av direktionen i ledningen av koncernen. Verkställande direktörens
arbetsvillkor fastställs skriftligen i hans arbetsavtal. Bolagets verkställande direktör är Jaakko Eskola.

Anchor
DirDirektionens arbeteektionens arbete
Wärtsiläs direktion består av sju medlemmar: verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, direktörerna
för affärsområdena Wärtsilä Energy och Wärtsilä Marine samt direktörerna för kommunikation, juridiska ärenden och
personalfrågor. Bolagets styrelse utser medlemmarna i direktionen och fastställer deras löne- och andra
anställningsvillkor.

Direktionen sammanträder under ledning av verkställande direktören. Den behandlar koncernens och
affärsområdenas strategi investeringar, produktpolicy samt koncernens struktur och företagsstyrningssystem. Den
övervakar dessutom bolagets verksamhet.

Ekonomi- och finansdirektörens huvudsakliga ansvarsområden inkluderar koncernredovisning och kontroll, treasury
(inklusive projekt- och kundfinansiering), beskattning, processutveckling, företagsplanering och investerarrelationer.
Affärsområdesdirektörerna ansvarar för försäljningsvolymen och lönsamheten inom sina respektive globala
affärsområden med hjälp av koncernens dotterbolag i olika länder. Huvudansvarsområdena för direktören för
koncernrelationer och juridiska ärenden är koncernrelationer och juridiska ärenden, förvaltning av immateriella
tillgångar, hållbarhet och miljöfrågor, arbetshälsa och arbetarskydd samt kvalitet och säkerhet, inklusive
cybersäkerhet. Direktören för personalfrågor ansvarar för personrelaterade processer. Huvudansvarsområdena för
kommunikationsdirektören är extern och intern kommunikation, utveckling av varumärket samt marknadsföring.
Uppgifter om direktionsmedlemmarna samt deras ansvarsområden och innehav finns i avsnittet Direktionens CV:n.

DirDirektionen 2019ektionen 2019
Under 2019 sammanträdde direktionen 13 gånger. De viktigaste frågor som togs upp av direktionen inkluderade
marknadsutveckling och affärsstrategi, tillväxtområden, företagets kostnadsstruktur och lönsamhet samt
utvecklingen i förhållande till produkternas och tjänsternas konkurrenskraft och kvalitet samt Wärtsiläs
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organisationsstruktur. Digitalisering och säkerhet, i synnerhet cybersäkerhet, fanns också på agendan liksom
arbetshälsa och arbetarskydd samt operativ förträfflighet. Dessutom följer direktionen fortlöpande med utvecklingen
av regleringen av den operativa miljön, orderingången och produktionskapaciteten samt relationerna med
leverantörer och andra intressenter.

Anchor
KoncerKoncernledningnledning
Wärtsiläs koncernledning består av direktionen och av följande direktörer som ansvarar för olika
koncernledningsfunktioner:

Juha HiekkanenJuha Hiekkanen
Ekonomidirektör
Född 1978, ekon.mag.

Riitta HoviRiitta Hovi
Vice chefsjurist, juridiska ärenden
Född 1960, jur.kand. MBA

Anu HämäläinenAnu Hämäläinen
Finansdirektör
Född 1965, ekon.mag.

Sari KoluSari Kolu
Compliancedirektör
Född 1967, jur.kand., MBA med ledarskapsinriktning

Jukka KumpulainenJukka Kumpulainen
IT-direktör (CIO)
Född 1968, dipl.ing

VVesa Riihimäkiesa Riihimäki
Kvalitetsdirektör
Född 1966, dipl.ing.

Ritva SeppänenRitva Seppänen
Direktör, varumärke
Född 1977, hum. kand.

TTom Unnérusom Unnérus
Direktör, intern redovisning
Född 1972, dipl.ing

Marko VMarko Vainikkaainikka
Direktör, koncernrelationer och hållbar utveckling
Född 1970, dipl.ing.

Natalia VNatalia Valtasaarialtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Född 1984, ekon.mag.

LedningsgrupperLedningsgruppernana
Varje affärsområde stöds av en ledningsgrupp. Ledningsgrupperna består av cheferna för affärsenheter och
affärslinjer samt verksamhetsspecifika stödfunktioner. De ansvarar för implementeringen av affärsstrategierna och
säkerställandet av att affärsområdena presterar enligt de överenskomna målen.
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Dotterbolagens verkställande dirDotterbolagens verkställande direktörektörerer
Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för att de lokala resurserna är rätt dimensionerade i förhållande till
affärsområdenas behov och med tanke på personalutvecklingen. Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar
också för att dotterbolagens verksamhet följer både koncernens processer, inklusive kvalitetssystemet, och gällande
lag och affärspraxis i respektive land samt att kommunikationen i dotterbolagen sköts i enlighet med koncernens
målsättningar.

Anchor
InterIntern kontrn kontrolloll
Wärtsilä har fastställt målsättningarna för den interna kontrollen enligt det internationella COSO-ramverket. Wärtsilä
definierar intern kontroll som en process som implementeras av Wärtsiläs styrelse, ledning, koncernbolagens
styrelser och annan personal och som syftar till att ge en tillräckligt rättvisande bild av hur målsättningarna uppnåtts.

Intern kontroll omfattar alla policyer, processer, procedurer och organisationsstrukturer inom Wärtsilä som hjälper
ledningen, och i sista hand styrelsen, att se till att Wärtsilä uppnår sina mål, att affärsverksamheten är etisk och
förenlig med alla tillämpliga lagar och förordningar, att bolagets tillgångar, inklusive dess varumärke, säkras och att
dess finansiella rapportering är korrekt. Den interna kontrollen är inte en separat process eller ett antal åtgärder, utan
den är införlivad i Wärtsiläs verksamhet.

Systemet för intern kontroll fungerar på alla nivåer inom Wärtsilä. Wärtsilä upprätthåller och utvecklar sitt system för
intern kontroll, och dess yttersta målsättning är att förbättra bolagets affärsverksamhet och samtidigt vara förenlig
med lagar och bestämmelser i de länder där bolaget har verksamhet.
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Anchor
LedningssystemLedningssystem
Direktionen ansvarar för utvecklingen och implementeringen av Wärtsiläs ledningssystem, för en fortlöpande
förbättring av dess effektivitet och för säkerställandet av dess funktion. Wärtsiläs ledningssystem omfattar alla
globala processer och förvaltningsrutiner inom Wärtsilä som anknyter till uppfyllandet av kundernas krav. Om de
nedanstående aspekterna av ledningssystemen fungerar korrekt säkerställer det för sin del att Wärtsiläs
målsättningar för den interna kontrollen uppnås.

PrPrestationsstyrestationsstyrningning
Planering och uppställning av mål är en integrerad del av prestationsstyrningen inom Wärtsilä och hör till den
normala ledningsverksamheten, dvs. den är inte en del av Wärtsiläs interna kontrollsystem. Målsättningar är
emellertid en viktig förutsättning för den interna kontrollen. Genom prestationsstyrningsprocessen uppställs årliga
finansiella och icke-finansiella mål för Wärtsilä på koncernnivå. Målsättningarna på koncernnivån översätts därefter
till målsättningar för affärsområdena, koncernbolagen och slutligen för enskilda anställda.

Uppnåendet av de årliga målsättningarna följs upp genom en månatlig ledningsrapportering. Affärsområdenas
prestationer och uppnåendet av de årliga målsättningarna utvärderas på månadsbasis vid respektive
ledningsgruppsmöten. Koncernens och de olika affärsområdenas prestationer och uppnåendet av målen utvärderas
på månadsbasis av direktionen. Respektive ledningsgrupp och direktionen bedömer också tillförlitligheten i Wärtsiläs
finansiella rapportering.

Wärtsiläs finansiella rapportering utförs på ett harmoniserat sätt i alla centrala koncernföretag genom ett
centraliserat ERP-system och en gemensam kontoplan. De internationella finansiella rapporteringsstandarderna
(IFRS) tillämpas i hela koncernen. Wärtsiläs finans- och kontrollprocess är central med tanke på den interna
kontrollens funktion. Adekvata kontroller i ekonomistyrningen och bokföringsprocesserna behövs för att garantera
den finansiella rapporteringens tillförlitlighet.

Styrelsen utvärderar regelbundet att Wärtsiläs interna kontroll och riskhantering är ändamålsenlig och effektiv. Den
ansvarar också för att den interna kontrollen av redovisningen och ekonomiförvaltningen är ändamålsenligt
organiserad. Styrelsens revisionskommitté ansvarar för övervakningen av den finansiella rapporteringsprocessen.
Koncernens styrfunktion och affärsområdenas styrfunktioner ansvarar för att informera relevanta ledningsnivåer om
avvikelser från planerna genom att analysera de bakomliggande orsakerna och föreslå korrigerande åtgärder. Dessa
funktioner stöder affärsområdena i beslutsfattandet och analyserna för att säkerställa att de finansiella målen
uppnås. Den administrerar och utvecklar bolagets prestationsstyrningsprocesser så att ledningen på olika
organisationsnivåer kan få aktuell, tillförlitlig och ändamålsenlig information om uppnåendet av organisationens
målsättningar. Dessutom ansvarar de för utvecklingen av de finansiella rapporteringsprocesserna och respektive
kontrollfunktioner.

Hantering av juridiska ärHantering av juridiska ärendenenden
Praxis och processer för hantering av juridiska ärenden utgör också en central del av Wärtsiläs system för intern
kontroll. Wärtsiläs policy är att handla enligt tillämpliga lagar och bestämmelser i alla länder där bolaget verkar.

Den juridiska och normativa ledningen agerar främst på ett proaktivt sätt. Enheten för juridiska ärenden stöder
koncernchefen och affärsområdena genom att analysera och fatta beslut i frågor som anknyter till avtalspolicy,
riskhantering och lagstiftning. En annan viktig aktivitet är att leda regelefterlevnad samt att stärka och säkerställa en
ändamålsenlig uppträdandekultur både internt och i externa affärstransaktioner. Efterlevnadskontrollen baserar sig
på verksamhetsprinciperna och på relevanta policyn och regelverk på koncernnivå. Kontrollmekanismer och -
processer som omfattar hela företaget utgör en del av det övergripande interna kontrollsystemet.

PersonalstyrPersonalstyrningning
Rutiner och processer inom personalstyrningen är en aktiv del av Wärtsiläs system för intern kontroll. Wärtsiläs HR-
processer med avseende på intern kontroll är kompensation och förmåner, HR-utveckling, rekrytering och
resurshantering, individuell prestationsstyrning samt processer för att samla respons av medarbetarna. HR-

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Styrning 112

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


funktionen ansvarar för upprätthållandet och utvecklingen av Wärtsiläs HR-processer för att möjliggöra en effektiv
intern kontroll också på individnivå.

KvalitetsledningKvalitetsledning
Att Wärtsiläs lösningar är av hög kvalitet är av högsta vikt för Wärtsilä - och således är kvalitetsstyrning det. Det är
obligatoriskt att iaktta Wärtsiläs kvalitetsledningssystem ISO 9001:2000 inom hela koncernen, och att systemets
krav uppfylls övervakas noggrant.

HållbarhetsledningHållbarhetsledning
Wärtsilä är mycket engagerat i frågor om hållbar utveckling. Wärtsiläs syfte och värden, i kombination med en stabil
finansiell prestanda utgör grunden för hållbar utveckling inom Wärtsilä. Wärtsilä tillämpar globala riktlinjer, t.ex.
policyn för kvalitet, miljö, hälsa och arbetarskydd (QEHS-policy) och verksamhetsprinciperna, som tillsammans med
bolagets värderingar garanterar en enhetlig väg mot en hållbar utveckling. Utöver ovannämnda principer innehåller
Wärtsiläs koncernhandbok andra policyer och direktiv, en beskrivning av verksamhetssätten, ansvarsförhållandena
och ledningssystemets struktur.

Wärtsiläs direktion bär det övergripande ansvaret för Wärtsiläs hållbarhetsresultat. Direktionen godkänner riktlinjerna
och utvärderar regelbundet innehållet i dem. Direktionen ställer upp målsättningarna för hållbar utveckling och följer
upp resultaten. Prestationerna granskas i samband med ledningens granskningar på både direktions- och
affärsområdesnivå.

Styrelsen behandlar viktiga hållbarhetsfrågor varje år. Dessutom identifierar direktionen viktiga kritiska faktorer och
rapporterar dem vid behov till styrelsen.

Wärtsiläs funktion för hållbar utveckling ansvarar för tillhandahållandet av nödvändig information för ledningen,
identifieringen av utvecklingsbehov samt samordnandet av program för hållbarhet och utarbetandet av instruktioner.
Enheten samarbetar med affärsområdena och stödfunktionerna, såsom HR, juridiska ärenden, compliance och
kvalitet. Den samlar också in och sammanställer hållbarhetsdata från dotterbolagen.

Wärtsilä har tydligt fastställda ansvarsområden som stöds av instruktioner och utbildning. Denna utbildning omfattar
bland annat frågor relaterade till verksamhetsprinciperna, antikorruption, miljön samt arbetshälsan och
arbetarskyddet. Wärtsilä följer upp hållbarhetsresultaten genom att utnyttja den information som tas fram med hjälp
av de olika verktygen och aktiviteterna för hållbar utveckling såsom interna revisioner och complianceprocesser.

RiskhanteringRiskhantering
Den interna kontrollen inom Wärtsilä är utformad för att stöda bolaget i att uppnå sina målsättningar. De risker som
hänför sig till målsättningarna måste identifieras och utvärderas för att man ska kunna hantera dem. Därför är
identifieringen och utvärderingen av risker en förutsättning för den interna kontrollen inom Wärtsilä. Wärtsiläs interna
kontrollmekanismer och -procedurer säkerställer att riskhanteringsåtgärderna vidtas planenligt.

Wärtsilä har definierat och implementerat kontrollpunkter på enhets- och processnivå samt för informationssystem.
Kontrollaktiviteterna på de olika nivåerna behövs för att direkt minska riskerna på respektive nivå. Wärtsilä
riskhanteringsprocess består av utvärderings- och ledningsprocesser som omfattar hela koncernen samt
projektspecifika riskbedömningar och hantering av projektrisker. Den koncernövergripande
riskbedömningsprocessen resulterar i åtgärdsplaner för de identifierade och prioriterade riskerna.

Varje affärsområde rapporterar sina största risker till Wärtsiläs direktion som regelbundet följer upp
implementeringen av de definierade åtgärdsplanerna inom riskhanteringen. Wärtsiläs styrelse ansvarar för
fastställandet av den totala risktoleransnivån för koncernen och för säkerställandet av att Wärtsilä har
ändamålsenliga verktyg och resurser för hanteringen av riskerna. Styrelsen bedömer riskprofilen regelbundet. Med
assistens av direktionen ansvarar verkställande direktören för organiseringen och säkerställandet av riskhanteringen
i verksamheten inom Wärtsilä. Ledningen för affärsområdena ansvarar för fastställandet av verksamhetsplaner för
hanteringen av de mest betydande riskerna.

Wärtsiläs viktigaste strategiska, operativa och finansiella risker behandlas i avsnittet Risker och riskhantering.
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InformationshanteringInformationshantering
Informationshanteringen spelar en nyckelroll i Wärtsiläs interna kontrollsystem. Informationssystem är ytterst viktiga
för en effektiv intern kontroll eftersom flera kontrollåtgärder är programmerade kontroller.

Anchor
VVärärden och kontrden och kontrollmiljöollmiljö
Grunden för Wärtsiläs system för intern kontroll utgörs av bolagets värden: energi, förträfflighet och entusiasm.
Wärtsiläs värden återspeglas i bolagets dagliga relationer med leverantörer, kunder och investerare samt i interna
riktlinjer, policyer, handböcker, processer och rutiner. Kontrollmiljön anger tonen för den interna kontrollen inom
Wärtsilä och påverkar medarbetarnas medvetenhet om kontrollen. Den erbjuder en disciplin och en struktur för alla
övriga delområden inom den interna kontrollen. Elementen i Wärtsiläs kontrollmiljö inkluderar företagskulturen,
integriteten, de etiska värdena och kompetensen hos Wärtsiläs personal samt också den uppmärksamhet och de
riktlinjer som personalen får av Wärtsiläs styrelse. Wärtsiläs värden och kontrollmiljö erbjuder Wärtsiläs styrelse och
direktion den grund som krävs för att i tillräcklig grad säkerställa att målsättningarna för den interna kontrollen nås.
Verkställande direktören och direktionen definierar Wärtsiläs värden och etiska principer som återspeglas i
verksamhetsprinciperna och tjänar som exempel för företagskulturen, som utgör grunden för kontrollmiljön.
Tillsammans med ledningen för affärsområdena ansvarar de för att Wärtsiläs värden sprids inom organisationen.

Anchor
AfAffärsprfärsprocesserocesser
De kontrollmekanismer som är införlivade i Wärtsiläs affärsprocesser spelar en nyckelroll i säkerställandet av en
effektiv intern kontroll inom bolaget. Kontrollerna i affärsprocesserna säkerställer att alla målsättningar för den
interna kontrollen uppnås, i synnerhet de som är relaterade till verksamhetens effektivitet samt till tryggandet av
Wärtsiläs lönsamhet och rykte. Ledningen för affärsområdena ansvarar för säkerställandet av att processerna och
kontrollerna på koncernnivå implementeras och iakttas inom deras ansvarsområden. I de fall där inga processer
eller kontroller finns på koncernnivå ansvarar ledningen för affärsområdena för fastställandet och implementeringen
av effektiva processer och ändamålsenliga kontroller för respektive affärsområde.

Anchor
Riktlinjer och kommunikationRiktlinjer och kommunikation
Riktlinjer och handböckerRiktlinjer och handböcker
Komponenterna i Wärtsiläs interna kontrollsystem, inklusive exempelvis bolagsstyrning, ledningssystemet,
prestationsstyrningsprocessen samt affärs- och andra processer, beskrivs i olika riktlinjer och manualer. De
viktigaste principerna och riktlinjerna på koncernnivån har sammanställts i Wärtsiläs koncernhandbok. Wärtsiläs
handbok om koncernredovisningen innehåller anvisningar och råd för redovisning och finansiell rapportering som
ska tillämpas i alla företag som hör till Wärtsiläkoncernen. Handboken stöder att de uppställda målen för den
finansiella rapporteringens tillförlitlighet uppnås. Wärtsiläs principer på koncernnivå, och alla ändringar i dem, ska
godkännas av en direktionsmedlem. Utöver riktlinjerna och handböckerna på koncernnivån har affärsområdena
utarbetat därmed relaterade direktiv och anvisningar för sina egna specifika syften. Direktiven och handböckerna på
affärsområdesnivån överensstämmer med riktlinjerna och handböckerna på koncernnivån.

Information och kommunikationInformation och kommunikation
Ett effektivt internt kontrollsystem kräver tillräcklig, aktuell och tillförlitlig information för att ledningen ska kunna följa
upp huruvida företagets målsättningar uppnås. Det behövs både finansiell och icke-finansiell information om interna
och externa händelser och aktiviteter. Medarbetare kan komma med respons till ledningen och anmäla misstänkta
försummelser via en visselblåsarkanal som säkerställer anonym rapportering, eller direkt till funktionen för juridiska
ärenden, compliance eller intern revision. All extern kommunikation sker i överensstämmelse med koncernens
kommunikationspolicy.
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Anchor
UppföljningUppföljning
Uppföljning är en process genom vilken kvaliteten hos Wärtsiläs system för intern kontroll och dess effektivitet
utvärderas på lång sikt. Inom Wärtsilä genomförs uppföljningen både fortlöpande och genom separata utvärderingar
som omfattar interna, externa och kvalitativa revisioner.

Ledningen för affärsområdena ansvarar för säkerställandet av att alla relevanta lagar och bestämmelser efterföljs
inom deras respektive ansvarsområden. Wärtsiläs ledning följer den interna kontrollen som en del av den normala
ledningsverksamheten. Styrelsens revisionskommitté utvärderar och säkerställer ändamålsenligheten och
effektiviteten hos Wärtsiläs interna kontroll och riskhantering.

Funktionen för intern revision assisterar revisionskommittén i utvärderingen och säkerställandet av
ändamålsenligheten och effektiviteten hos Wärtsiläs interna kontroll och riskhantering genom att genomföra
regelbundna revisioner av koncernens juridiska enheter och stödfunktioner enligt en årlig plan. Wärtsiläs externa
revisor och andra kontrollinstanser såsom kvalitetsrevisorer utvärderar Wärtsiläs interna kontrollmekanismer.
Koncernens ekonomi- och kontrollfunktion övervakar att de finansiella rapporteringsprocesserna och kontrollerna
efterföljs. Den övervakar också riktigheten hos hela den externa och interna finansiella rapporteringen. Den juridiska
funktionen övervakar att koncernens compliancepolicy iakttas. De externa revisorerna verifierar riktigheten hos de
externa årliga finansiella rapporterna.

Anchor
RevisionRevision
InterIntern rn revisionevision
Koncernens interna revision handhas av enheten för intern revision, som avlägger rapport till revisionskommittén
och ekonomi- och finansdirektören. Den interna revisionen har i uppgift att analysera affärsverksamheten och dess
processer samt kontrollens effektivitet och kvalitet. Dessutom deltar den interna revisionen i revisioner i samband
med företagsförvärv samt sköter specialuppgifter vid behov. Den interna revisionen omfattar alla organisationsnivåer
och dotterbolag. En intern revision görs regelbundet i dotterbolagen och nätverksföretagen från varje till vart fjärde
år, baserat på en systematisk utvärdering.

Den interna revisionen gör upp en årlig plan inom vars ramar den självständigt utför revisioner runt om i koncernen.
Årsplanen godkänns av revisionskommittén. Den interna revisionsfunktionen har också befogenhet att utföra
särskilda revisioner. Det är även möjligt för den interna revisionen att, vid behov, ta direkt kontakt med
revisionskommittén eller styrelseledamöterna.

ExterExtern rn revisionevision
Bolaget har en revisor som ska vara ett revisionsföretag. Revisorn, som väljs av bolagsstämman, ska revidera
innevarande års räkenskaper. Revisorns mandat upphör vid därpå följande ordinarie bolagsstämma. Revisorn utför
revisionen av koncernens och moderbolagets bokslut och bokföring samt moderbolagets förvaltning.

Efter bokslutet lämnar den externa revisorn en lagstadgad revisionsberättelse till bolagets aktieägare, och
rapporterar även regelbundet sina iakttagelser till styrelsens revisionskommitté. Revisorn ska utöver uppfyllandet av
allmänna kompetenskrav följa vissa rättsliga krav på oberoende som garanterar en oberoende och tillförlitlig revision.

Revisor 2019Revisor 2019

Bolagsstämman utsåg PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) till revisor för Wärtsilä Oyj Abp för räkenskapsåret 2019.
Ansvarig revisor var Merja Lindh. Revisionsarvodena till PwC uppgick till 4,3 miljoner euro 2019. De övriga
konsultationsarvodena uppgick till 0,5 miljoner euro. Dessa arvoden gällde skatterådgivning och övriga tjänster.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Styrning 115

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


Anchor
Upplysningar om närståendeUpplysningar om närstående
Wärtsiläs närstående omfattar styrelsen, koncernchefen, direktionen samt intresse- och samföretagen. Ekonomi-
och finansfunktionen bedömer och följer upp transaktioner mellan företaget och dess närstående parter för att
säkerställa att eventuella intressekonflikter beaktas på ett relevant sätt i Wärtsiläs beslutsfattande.

Anchor
InsiderförvaltningInsiderförvaltning
Wärtsilä hanterar insiderinformation enligt alla tillämpliga lagar och regelverk angående insiders och insiderhandel.

De viktigaste bestämmelserna finns i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”). Wärtsilä följer också
Nasdaq Helsinki Ltd:s insiderriktlinjer och Wärtsiläs insiderpolicy.

Bolaget har insiderlistor för projekt som omfattar insiderinformation. Vederbörande personer får ett skriftligt
meddelande om att de ingår i den inre kretsen och anvisningar om skyldigheter för personer med insynsställning.

Medlemmarna i Wärtsiläs styrelse och direktion samt vissa andra Wärtsiläanställda får inte handla med Wärtsiläs
finansiella instrument under 30 dagar före offentliggörandet av en bokslutskommuniké eller delårsrapport.

Wärtsilä publicerar information om transaktioner som genomförts av personer i ledande ställning och deras
närstående i enlighet med bestämmelserna i MAR. Personer i ledande ställning hänvisar endast till Wärtsiläs styrelse
och direktion. Dessa meddelanden finns på Wärtsiläs webbplats.
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Anchor
Rapport om löner och belöningarRapport om löner och belöningar
Bästa aktieägarBästa aktieägaree

Denna rapport beskriver Wärtsiläs belöningspolicy avseende styrelsen och direktionen 2019 och de tre föregående
åren. Syftet är att öka transparensen när det gäller Wärtsiläs belöningspraxis och hur den bidrar till affärsstrategin
och de långsiktiga intressena.

Wärtsilä strävar efter bra prestationer och sådana prestationer uppmärksammas och belönas. Inom Wärtsilä styrs
belöningarna av våra belöningsprinciper som går ut på att belöna prestationer. Dessa principer används för att
strukturera inställningen till belöningar inom hela organisationen, och de är utformade så att belöningarna till
anställda är i linje med bolagets och aktieägarnas intressen.

Ersättningspolicyn för verkställande direktören, som upprättats enligt finsk kod för bolagsstyrning 2020 och EU:s
andra direktiv om aktieägares rättigheter "SHRD II", har tagits fram med beaktande av dessa principer.

Vi tror på en konsekvent inställning till belöningar för prestationer inom Wärtsilä. Belöningsarrangemangen för
direktionen som också berör andra personer i högsta ledningen har på det stora hela varit oförändrade under de
senaste åren.

De kortsiktiga incitamenten för direktionen har konsekvent baserat sig på mål för lönsamhet (EBIT%) och kassaflöde
under de senaste åren. De förväntade prestationskriterierna för lönsamhet har fastställts till mycket ambitiösa nivåer
även för 2019. Wärtsiläs finansiella resultat 2019 nådde inte upp till tröskelvärdena för lönsamhets- eller
kassaflödesmålen. Därför betalades inga kortsiktiga bonusar för året.

Wärtsiläs långsiktiga incitamentsprogram baserar sig på aktiekursens utveckling. Programmet 2017-2019
avslutades i slutet av 2019. Till följd av aktiekursens utveckling under perioden kommer ingen bonus att utbetalas
enligt programmet.

Prestationsbaserade belöningsprinciper kommer även framöver att vara grunden för Wärtsiläs belöningspraxis.
Både de kort- och långsiktiga incitamentsprogrammen fortsätter år 2020 med ambitiösa målsättningar.

Mikael LiliusMikael Lilius
OrOrdförande för ersättningskommitténdförande för ersättningskommittén
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Belöningsprinciper för dirBelöningsprinciper för direktionenektionen
Wärtsiläs belöningsprinciper är utformade för att attrahera, hålla kvar och motivera chefer genom att erbjuda dem
kompensationslösningar för deras prestationer för affärsresultat.

Belöningsarrangemangen för direktionen består av följande fasta och varierande, prestationsrelaterade betalningar.
Målet är en bra balans mellan belöningselementen. Dessa består av en fast lön som är konkurrenskraftig, och den
kompletteras av kort- och långsiktiga incitamentsprogram som främjar företagets resultat och belönar därefter.

Fast ersättningFast ersättning
Verkställande direktörens och direktionsmedlemmarnas fasta belöning består av månadslön och naturaförmåner.
Grundlönen justeras årligen utifrån bolagets och individens prestationer samt marknadsförhållandena.

Direktionsmedlemmarna erbjuds privat sjuk- och livförsäkring. De erbjuds dessutom tjänstebil. Med beaktande av
Wärtsiläs fokus på miljöansvar rekommenderas hybridbilar eller bilar med låga utsläpp.

Verkställande direktören och direktionsmedlemmarna omfattas av bolagsspecifika pensionsprogram utöver
lagstadgade pensionssystem. Tilläggspensionsprogrammen och pensionsåldern varierar. De bygger i allmänhet på
pensionsprogrammen för de nationella socialskyddssystem som dessa personer omfattas av och är antingen
förmånsbaserade eller premiebaserade.

Rörlig ersättningRörlig ersättning
Kortsiktiga incitamentsprKortsiktiga incitamentsprogramogram

Koncernen har ett globalt incitamentsprogram som är utformat i syfte att ge incentiv för att uppnå målen för den
kortsiktiga affärsplanen. Bonusen baserar sig på koncernens finansiella mål, affärsspecifika mål samt överenskomna
mål för team och individer. Systemet omfattar cirka 3.000 direktörer och chefer.

Verkställande direktörens och direktionens arvoden betalas enligt uppnådda lönsamhetsmål och andra av styrelsen
fastställda finansiella mål för räkenskapsåret. Den kortsiktiga bonusen är högst 100% av den årliga grundlönen för
verkställande direktören och högst 65% av den årliga grundlönen för de andra direktionsmedlemmarna. Bonus
betalas kontant strax efter slutet av året.

Wärtsiläs anställda omfattas också av bonus- eller vinstbaserade incentivprogram. Dessa tillämpas enligt den
nationella lagstiftningen i största delen av de länder där Wärtsilä har verksamhet. Alternativt består de av lokala
bonus- eller vinstdelningsprogram. Totalt omfattas 80% av företagets anställda av koncernens bonusprogram och
diverse övriga resultatbaserade belöningsprogram.
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Långsiktigt incitamentsprLångsiktigt incitamentsprogramogram

Ca 100 direktörer, inklusive verkställande direktören och direktionen, omfattas av Wärtsiläs långsiktiga
belöningsprogram. Syftet med det långsiktiga belöningsprogrammet är att sammanföra högsta ledningens och
aktieägarnas intressen genom långsiktiga aktiebaserade belöningar till deltagarna. Detta främjar utvecklingen av
aktieägarvärdet och en långsiktig prestationsinriktad kultur inom Wärtsilä.

Det långsiktiga belöningsprogrammet har en tre år lång prestationsperiod. De som omfattas av programmet får
incitamenträtter. Värdet på en incitamenträtt i slutet av prestationsperioden baserar på utvecklingen av aktiekursen
mellan den tre månader långa perioden som föregår prestationsperioden och de tre sista månaderna i
prestationsperioden. Aktiens slutkurs kan inkludera värdet av en del eller alla normala och extra dividender som
Wärtsilä Oyj Abp betalat under prestationsperioden.

VVärärdering av incitamenträtter:dering av incitamenträtter:

För att garantera en relevant belöningsnivå finns det en övre gräns för varje belöningscykel som fastställer det
maximala värdet på varje bonusrätt. Bonusrätterna betalas kontant eller i aktier. För programment som påbörjar från
och med 2019 betalas utfallet i form av aktier för att främja aktieägarvärdet genom att närma den högsta ledningens
intressen till aktieägarnas intressen.

Policy för aktieinnehavPolicy för aktieinnehav
Varje direktionsmedlem förväntas öka innehavet och efter att nivån uppnåtts bevara ett innehav i Wärtsilä som
åtminstone motsvarar hans eller hennes individuella årliga grundlön.

BolagsstyrBolagsstyrningning
Bolagets styrelse besluter om de fasta lönerna och deras grunder samt bonusprogrammen för verkställande
direktören och de övriga direktionsmedlemmarna. Styrelsen besluter även om eventuella andra långsiktiga
belöningssystem för högsta ledningen, såvida beslut om dessa inte ska fattas av bolagsstämman enligt
lagstiftningen. Direktionen besluter om bonussystemet för övriga direktörer och chefer.

AnchorBelöningar till dirBelöningar till direktionenektionen
AAvtalsvillkor för verkställande dirvtalsvillkor för verkställande direktörektörenen
Verkställande direktörens grundlön är 893.582 euro per år. Han omfattas av de kort- och långsiktiga
belöningsprogrammen enligt ovan beskrivna villkor. Verkställande direktörens pensionsålder är sextiotre (63). Hans
pension fastställs enligt ett premiebaserat system. Pensionspremien motsvarar 20% av den årliga lönen. I fall av
uppsägning från bolagets sida betalas en ersättning som motsvarar 18 månaders lön samt sex månaders
uppsägningslön.
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TTotala belöningar till dirotala belöningar till direktionen 2019ektionen 2019

TEURTEUR

Direktionsmedlemmar

Löner och
natura

förmåner
Kompletterande
pensionsbidrag

Kortsiktiga

bonusprogram11

Långsiktiga

bonusprogram22 Totalt

Jaakko Eskola, koncernchef 894 (862) 179 (170) 0 (239) 0 (1 696) 1 072 (2 967)

Pierpaolo Barbone, koncernchefens ställföreträdare
(till 31.12.2018) - (384) - (107) - (56) - (848) - (1 396)

Övriga direktionsmedlemmar3 2 423 (2 263) 370 (368) 0 (480) 0 (4 452) 2 792 (7 563)

1Siffrorna i jämförelseperioden hänvisar till det kortsiktiga bonusprogrammet för 2017 som betalades under 2018.

2Siffrorna i jämförelseperioden hänvisar till den långsiktiga incitamentscykeln 2015-2017 som betalades år 2018.

3Ersättning för en annan period än räkenskapsåret: Marco Ryan 1.1.-17.7.2019, Päivi Castrén 1.1.-24.10.2019, Alid Dettke 1.11.-31.12.2020

Kortsiktiga incitamentsprKortsiktiga incitamentsprogramogram
Direktionens kortsiktiga incitamentsprogram beskrivs i tabellen nedan. En glidande skala med mål finns för varje
mått.

Kortsiktig incitament för prKortsiktig incitament för prestationer 2019estationer 2019

Prestationsmåtten och vikterna ovan tillämpas på årlig bonus för prestationer under 2019. Prestationerna enligt
koncernens mål var:

Eftersom resultaten inte nådde upp till tröskelvärdena betalades inga bonusar.

Kortsiktig incitament för prKortsiktig incitament för prestationer 2020estationer 2020

Det finns inga föreslagna förändringar i den kortsiktiga bonusplanen för 2020. Prestationsmåtten, vikterna och max
gränserna är de samma som för 2019.

Historisk rHistorisk resultatutvecklingesultatutveckling

Prestationsmåtten och vikterna har varit oförändrade under de senaste åren. Utfallet jämfört med koncernens mål
2016-2018 visas nedan.
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Långsiktiga belöningsprLångsiktiga belöningsprogramogram
Tabellen nedan visar detaljer om realiserade och utestående belöningar i Wärtsiläs långsiktiga incitamentsprogram.
Programmet tillämpas på Wärtsiläs högsta ledning, som består av ca 100 direktörer, inklusive direktionen. Värdet på
betalningen baserar sig på aktiekursens utveckling under den tre år långa prestationsperioden. Värdena återspeglar
aktieuppdelningen som trädde i kraft i mars 2018.

Prestationsperiod 2016-2018 2017-2019 2018-2020 2019-2021

Antal beviljade incitamenträtter (per
31.12.2019)

4 857 000
4 332 000 3 609 000

5 108 000

Startkurs, EUR 15,82 16,19 22,58 16,76

Mätperiod för jämförelseaktiepris Q4 2018 + 100% av
betalda dividender

Q4 2019 + 100% av
betalda dividender

Q4 2020 + 100% av
betalda dividender

Q4 2021 + 100% av
betalda dividender

Maximalt värde per incitamenträtt, EUR 4,61 6,07 8,00 6,56

Slutlig jämförelseaktiekurs, EUR 15,79 9,57 - -

Slutligt värde per incitamenträtt, EUR 0,00 0,00 - -

Tidpunkt för betalning av programmen februari 2019 februari 2020 februari 2021 februari 2022

Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma den 8.3.2018 ökade den totala mängden Wärtsilä aktier till
591.723.390. Siffrorna i tabellen ovan har justerats för att återspegla ökningen i aktieantalet.

I januari 2020 fattade styrelsen beslut om det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2020-2022. Programmet
omfattar 8.788.000 incitamenträtter. Belöningen betalas ut i aktier. Utbetalningen baseras på aktiens
värdeutveckling under en treårsperiod med en startkurs på EUR 11,01. Utbetalningen kan inte överstiga EUR 4,31
per incitamenträtt och beaktar 100% av de utbetalade dividenderna som återinvesteras i bolagets aktier.
Bonusprogrammet förfaller till betalning i februari 2023.
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AktieinnehavAktieinnehav
DirDirektionens aktieinnehav i Wektionens aktieinnehav i Wärtsilä 31.12.2019ärtsilä 31.12.2019

Direktion Aktier, st.

Jaakko Eskola 41 739

Förändring 2019 0

Arjen Berends 0

Förändring 2019 0

Alid Dettke 0

Förändring 2019 0

Kari Hietanen 15 633

Förändring 2019 0

Roger Holm 11 796

Förändring 2019 0

Atte Palomäki 14 493

Förändring 2019 0

Marco Wirén 20 184

Förändring 2019 0

UtvärUtvärderingdering
Styrelsen följer upp koncernens kort- och långsiktiga incitamentsprogram och bedömer uppnåendet av målen på
vilka de baserar sig. Belöningsprogrammen för 2019 ansågs vara balanserade och i linje med marknadspraxis.
Styrelsen var nöjd med att utfallet av belöningar var rimliga i förhållande till företagets resultat.

AnchorStyrStyrelsens arvodenelsens arvoden
Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelsemedlemmarnas arvoden för en verksamhetsperiod åt
gången.

Ordinarie bolagsstämman godkände följande arvoden till styrelsemedlemmarna för 2019:

• till ordinarie medlemmar 70.000 euro/år
• till vice ordförande 105.000 euro/år
• till ordförande 140.000 euro/år

Cirka 40% av årsarvodet betalas som aktier i Wärtsilä. Därtill betalas ett mötesarvode på 750 euro per möte till
styrelsemedlemmarna, och ordförandens arvode är dubbelt större. Dessutom får ordföranden för
revisionskommittén ett fast arvode på 20.000 euro och kommittémedlemmarna ett fast arvode på 10.000 euro för
perioden. Ordföranden för premieringskommittén får ett fast arvode på 10.000 euro och kommittémedlemmarna ett
fast arvode på 5.000 euro för perioden. Ordföranden för utnämningskommittén får ett fast arvode på 8.000 euro
och kommittémedlemmarna ett fast arvode på 4.000 euro för perioden. Medlemmarna i Wärtsiläs styrelse erhöll
sammanlagt 808 tusen euro för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2019. Styrelsemedlemmarna omfattades
inte av bolagets belöningsprogram.
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Betalda arvoden till styrBetalda arvoden till styrelsemedlemmarelsemedlemmarnana

TEURTEUR Mötesarvoden Årsarvoden Totalt

Styrelse 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Mikael Lilius, ordförande 32 35 140 140 172 175

Tom Johnstone, vice ordförande 12 14 105 105 117 119

Maarit Aarni-Sirviö 22 26 70 70 92 96

Kaj-Gustaf Bergh 11 12 70 70 81 82

Karin Falk 7 8 70 70 77 78

Johan Forssell 11 12 70 70 81 82

Risto Murto 21 24 70 70 91 94

Markus Rauramo 27 33 70 70 97 103

Arvoden betalda i form av aktier i WArvoden betalda i form av aktier i Wärtsilä under 2019ärtsilä under 2019

Styrelse Aktier, st.

Mikael Lilius, ordförande 4 132

Tom Johnstone, vice ordförande 3 099

Maarit Aarni-Sirviö 2 066

Kaj-Gustaf Bergh 2 066

Karin Falk 2 066

Johan Forssell 2 066

Risto Murto 2 066

Markus Rauramo 2 066

StyrStyrelsens aktieinnehav i Welsens aktieinnehav i Wärtsilä 31.12.2019ärtsilä 31.12.2019

Styrelse Aktier, st.

Mikael Lilius, ordförande 65 392

Förändring 2019 4 132

Tom Johnstone, vice ordförande 11 693

Förändring 2019 3 099

Maarit Aarni-Sirviö 34 503

Förändring 2019 2 066

Kaj-Gustaf Bergh 33 769

Förändring 2019 3 666

Karin Falk 5 073

Förändring 2019 2 066

Johan Forssell 5 073

Förändring 2019 2 066

Risto Murto 11 013

Förändring 2019 2 066

Markus Rauramo 18 675

Förändring 2019 2 066
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Anchor
Risker och riskhanteringRisker och riskhantering
Mål och principer för riskhanteringMål och principer för riskhantering
Wärtsilä, liksom alla företag, är exponerat för olika risker relaterade till företagets normala verksamhet. Ingen
affärsverksamhet kan bedrivas utan att acceptera en viss risknivå, och all förväntad avkastning på affärsverksamhet
måste bedömas i relation till de risker som verksamheten medför.

Syftet med riskhanteringen är att säkerställa en effektiv implementering av Wärtsiläs strategi och uppnå målen på
både kort och lång sikt. Det gäller framför allt att identifiera de risker som kan hindra bolaget från att nå sina mål och
att fastställa om dessa risker är förenliga med riskaptiten.

Risk definieras som konsekvenserna av osäkerheten avseende målen. Konsekvensen är en positiv eller negativ
avvikelse från det förväntade utfallet; med andra ord antingen ett hot eller en möjlighet. Åtgärder bör vidtas för att
undvika, minska, överföra eller följa upp identifierade risker eller ta vara på möjligheter. Wärtsiläs strukturerade
riskhanteringsprocess omfattar ett antal reaktiva, proaktiva, skyddande och förebyggande verktyg som inte bara
används för att skydda företaget mot hot utan också för att omvandla vissa risker till möjligheter.

Risker kan endast hanteras om de identifieras och analyseras på förhand, om planer har utarbetats för att hantera
dem och om det finns en process för fortlöpande uppföljning för att kontrollera dem. Därför utgör riskhanteringen en
viktig del av Wärtsiläs strategiska och operativa ledning.

Riskhanteringens uppgift är att fortlöpande bedöma och hantera alla de möjligheter, hot och risker som förekommer
i företagsverksamheten, så att de uppställda målen kan nås och affärsverksamhetens kontinuitet tryggas.

Riskhanteringen bygger på den höga livscykelkvaliteten hos Wärtsiläs verksamhet och produkter samt på ett
kontinuerligt och systematiskt arbete för att förebygga skador på alla nivåer i organisationen, inte bara på
koncernnivå utan i alla medarbetares dagliga arbete. På lång sikt är detta det enda sättet att sänka de totala
riskrelaterade kostnaderna.

Affärsområdena ansvarar för risker och belöningar, och därför ansvarar affärsledningsteamen och de individuella
cheferna för riskhanteringen. Riskhanteringsprocessen inom Wärtsilä utgör en integrerad del av Wärtsiläs kultur och
rutiner. Den är också skräddarsydd för organisationens affärsfunktioner och processer. Processen kan ses som en
fortlöpande spiral bestående av repetitiva steg för etablering av kontext, riskbedömning, riskhantering,
kommunikation och konsultation samt till slut övervakning och uppföljning.
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ImplementeringImplementering
Styrelsen och direktionen beslutar om och ger riktlinjer i strategiska frågor. Affärsområdena ansvarar för uppnåendet
av de strategiska målsättningarna samt för minskandet och täckandet av sina risker. Riskhanteringsfunktionen är en
del av finansfunktionen som rapporterar till ekonomi- och finansdirektören. Riskhanteringsfunktionen ansvarar för
riskrapporteringsprocessen och riskutvärderingarna tillsammans med affärsområdena och deras underliggande
organisation.

Besluten om åtgärder för att minska riskerna fattas i anslutning till den normala affärsverksamheten. Vid sina möten
går direktionen igenom årliga ledningsrapporter för varje affärsområde och vissa viktiga stödfunktioner, inklusive
deras risker och åtgärderna för att minska dem.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Styrning 125

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


RiskkategorierRiskkategorier
De relevanta riskerna för Wärtsilä har klassificerats under fyra kategorier: strategiska, operativa, skaderisker och
finansiella risker. De potentiella förlusterna är störst inom strategiska och operativa risker och minst inom
skaderisker och finansiella risker. I de flesta kategorierna kan riskerna medföra både positiva och negativa
konsekvenser. Skaderiskerna utgör dock ett undantag, eftersom de endast kan medföra negativa konsekvenser.

Riskradar används för att kartlägga de primära riskerna inom respektive riskkategori. Därefter konsolideras
affärsområdenas riskradar till en riskradar för hela koncernen som presenteras för styrelsen och revisionskommittén
en gång om året. Syftet med detta är att underlätta diskussionen om risker och att ge en klar överblick av de
områden vi borde fokusera på inom riskhanteringen.

AnchorStrategiska riskerStrategiska risker
Bedömningen av strategiska risker utgör en del av koncernens strategiska planeringsprocess. Wärtsilä definierar
strategiska risker som risker som kan medföra långsiktiga konsekvenser för affärsverksamheten.

Risker i anslutning till afRisker i anslutning till affärsomgivningenfärsomgivningen
Konjunkturerna i den globala ekonomin och inom kundernas branscher påverkar efterfrågan på Wärtsiläs produkter
och finansiella ställning samt rörelseresultat. Bolagets flexibla tillverkningsmodell baserar sig på
kapacitetsoutsourcing och två separata slutmarknader med olika efterfrågefaktorer där en stor andel av
försäljningen kommer från service. Detta stabiliserar Wärtsiläs position på en cyklisk marknad. Viktiga ekonomiska
faktorer som indirekt påverkar Wärtsilä samt dess kunder och leverantörer är bland annat de finansiella
institutionernas likviditet och betalningsförmåga, inte bara deras kapacitet utan också deras vilja att bevilja krediter,
regeringarnas stimulansprogram i synnerhet inom kraftverks- och infrastruktursektorn, de åtgärder som multilaterala
institutioner såsom International Finance Corporation vidtagit, tillgången på exportkrediter och -garantier etc.
Wärtsiläs orderbok ger bolaget en möjlighet att anpassa verksamheten till förändringar på marknaden.

Implementeringen av strängare miljöbestämmelser är viktigt för Wärtsiläs framtida tillväxtpotential, eftersom företaget
har en bred produkt- och serviceportfölj som gör det möjligt för kunderna att uppfylla strängare krav. Dröjsmål i
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genomförandet av lagstiftningen kan utgöra en risk för Wärtsilä. Eventuella förändringar i lagstiftningen utifrån dess
tidsperspektiv och omfattning följs därför aktivt upp.

Marknads- och kundriskerMarknads- och kundrisker
På ett globalt plan håller energimarknaden på att övergå till mer hållbara energikällor. Användningen av förnybara
energikällor ökar, och energilagring blir en teknik som förändrar paradigmet för kraftförsörjningssystem. Wärtsilä
satsar starkt på denna marknadsutveckling. En snabb spridning av nya teknologier kan skapa nya risker relaterade
till driften av komplexa hybridinstallationer på ett optimalt sätt. Wärtsiläs Greensmith Energy Management System
(GEMS) har visat sig vara en effektiv och stabil mjukvara med vilken man kan kontrollera och hantera komplexa
system, och detta ger Wärtsilä en konkurrensfördel i hanteringen av relaterade risker.

De snabba förändringarna på energimarknaden har påverkat tiden för kundernas beslutsfattande, eftersom
förändringarna förutsätter en uppdatering av deras framtida portföljstrategier. Efterfrågan på el ökar, medan den
sköra ekonomiska tillväxten medför risker för hur efterfrågan kommer att utvecklas. Geopolitiska spänningar och
konsekvenserna av handelshinder är också stora utmaningar för efterfrågemiljön. Betydande valutakursfluktuationer
kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Det låga oljepriset har en liknande inverkan på olje- och
gasproducerande länder. Order tas emot från alla geografiska regioner, vilket begränsar exponeringen för enskilda
marknader. Wärtsilä fick också order från alla tre kundsegment, dvs. industrikunder, självständiga kraftproducenter
(IPP) och elbolag.

Wärtsilä har en god marknadsställning på alla huvudmarknader inom skeppsbyggnad, och bolaget är aktivt inom
alla betydande fartygssegment. Tillsammans med företagets omfattande produktportfölj och globala servicenät som
ger livscykelstöd till den växande installerade basen på över 50.000 fartyg och 10.000 kunder minskar detta både
geografiska och enskilda kundrisker.

Handelsspänningarna, den geopolitiska osäkerheten och den eventuella avmattningen i den globala ekonomin
påverkar investeringsbesluten inom sjöfart. Den långsamma ekonomiska tillväxten är också en risk när det gäller
efterfrågeutvecklingen på servicemarknaden, men den kapitalintensiva marknaden för nybyggen är känsligare för
förändringar i konjunkturutsikterna. Förändringarna i den finansiella miljön har resulterat i utmaningar för att
säkerställa finansiering för nybyggen. Konsolidering bland de stora varven är en potentiell riskfaktor som kan
resultera i en lägre försäljning av utrustning till följd av förändrade relationer med varven.

Bränsleeffektivitet och miljölagstiftning spelar en viktig roll, vilket ökar intresset för miljölösningar och användningen
av gas som marinbränsle samt el- och hybridlösningar. Även om klimatförändringen kräver allt större ansträngningar
för att minska utsläppen inom sjöfart, kan osäkerheten kring utvecklingen av lagstiftningen bromsa upp nybyggen.
Osäkerheten kring prissättningen av och tillgången till bunkringsbränsle har skjutit upp beslutsfattandet bland
kunderna för investeringar i skrubberteknik, trots stödjande prisindikationer. Leveranserna av avgasreningslösningar
ökade däremot betydligt, vilket skapade en identifierad risk, nämligen att hantera och leverera beställningarna i tid
och med erforderlig kvalitet. Bristen på tillgänglig varvskapacitet för eftermontering av skrubbrar är en risk i form av
förseningar i projektleveranser.

Digitalisering har blivit allt viktigare inom både shipping och energiproduktion samt i operativa modeller. I enlighet
med Smart Marine-strategin fortsatte Wärtsilä att satsa på den digitala omvandlingen av den framtida
sjöfartsmarknaden genom att utveckla en digital strategi och introducera nya lösningar. Dessa inbegriper initiativ
som Operim, som förbättrar den operativa prestandan genom kontinuerlig monitorering och rapportering av
nyckeltal tack vare en förbättrad användning av data. Inom kraftförsörjning blir energihanteringssystem allt viktigare
när användningen av förnybara energikällor ökar. Med hjälp av GEMS, Wärtsiläs avancerade programvaruplattform
för energihantering, kan kunderna fjärrövervaka enskilda system eller hela flottor, identifiera och diagnostisera
problem med utrustning i realtid och förlänga systemets livstid.

KonkurrKonkurrenssituations- och prisriskerenssituations- och prisrisker
År 2019 ökade konkurrensen på Wärtsiläs marknader. Inom större gasbaserade projekt konkurrerar Wärtsilä med
tillverkare av gasturbiner, såsom GE och Siemens. När det gäller mindre gaskraftverksprojekt och kraftverk som
drivs med flytande bränslen är de största konkurrenterna främst andra leverantörer av motorer, såsom MAN Energy
Solutions, INNIO (f.d. GE Jenbacher), Caterpillar (MAK), och Rolls-Royce. På Wärtsiläs målmarknader, dvs.
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installationer på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen, beställdes kraftverk med en total
effekt på 11,6 GW under tolvmånadersperioden som slutade i september. Wärtsiläs marknadsandel var 17%.
Wärtsiläs framgång på marknaden beror framför allt på lösningarna för flexibel kraftgenerering som kan användas i
många slags applikationer och kraftverk av varierande storlek. Pristrycket på grund av den fortsatt hårda
konkurrensen är fortfarande en riskfaktor.

När det gäller service på energimarknaden fortsätter Wärtsilä i linje med det värdebaserade offertkonceptet att
utveckla och erbjuda olika livscykeltjänster och lösningar för hantering av anläggningar som syftar till att optimera
kundernas kraftverk under deras livscykel. Sådana långfristiga serviceavtal säkerställer inte bara kraftverkets
prestanda och kundens investering utan ger också Wärtsilä stabilitet som tjänsteleverantör. Konkurrensen om
energitjänster är fragmenterad och består i huvudsak av enskilda lokala aktörer.

På marknaden för marinutrustning blev konkurrenslandskapet mer konsoliderat under 2019 till följd av Kongsbergs
förvärv av Rolls-Royces kommersiella marinenhet. Inom huvudmotorer är de största konkurrenterna MAN Energy
Solutions och Caterpillar (MAK). Wärtsilä har en stark position inom medelvarviga motorer med en marknadsandel
på 45% 2019. Inom hjälpmotorer var Wärtsiläs marknadsandel 15%. Inom propulsionsutrustning är konkurrensen
mer fragmenterad och den varierar enligt produktkategori. En av de största konkurrenterna på detta område är
Kongsberg. Marknaden för miljölösningar och gasprodukter är mycket fragmenterad. Alfa Laval och Evac hör till de
största konkurrenterna inom miljölösningar, medan konkurrensen inom segmentet el och automation kommer från
företag såsom Kongsberg, GE och Siemens. Inom marinservice har Wärtsilä inga egentliga konkurrenter med ett
lika brett utbud av tjänster från en och samma leverantör.

Priskonkurrensen har intensifierats på marknaden för nya fartyg, delvis på grund av lägre ordervolymer. Det
strategiska steget att bli en systemintegrerare som även tillhandahåller automations- och fartygsdesigntjänster har
visat sig vara en viktig särskiljande faktor i konkurrensen om nya projekt som ger mer mervärde. Konceptet med
paketerade lösningar minskar prisvolatiliteten.

Politiska och legislativa riskerPolitiska och legislativa risker
Wärtsilä är närvarande på över 200 orter i över 80 länder och har levererat kraftverk till 180 länder. Hur den politiska
miljön och lagstiftningen utvecklas kan ha en betydande inverkan på Wärtsiläs affärsverksamhet. Wärtsilä följer aktivt
med den politiska och legislativa utvecklingen på olika marknadsområden samt upprätthåller kontakter med olika
organ i sådana projekt som har betydelse för Wärtsiläs affärsverksamhet och immaterialrättigheter. En betydande
del av påverkningsmöjligheterna sker genom deltagandet i intresse- och branschorganisationers verksamhet.
Förändringar i politiken och lagstiftningen följs upp både på koncernnivån och i dotterbolagen.

Handelsspänningarna ökade globalt under 2019, och osäkerheten i handelsrelationerna är nu en större risk på
marknaden än tidigare. Effekten på Wärtsilä har i huvudsak materialiserats i form av försenade investeringsbeslut
och en minskad efterfrågan på nya fartyg som orsakats av den förväntade minskningen i handelsvolymerna mellan
USA och Kina.

Under de senaste åren har regeringar runt om i världen aktivt utvecklat lagstiftningen, vilket har lett till ett behov av
att betona interna processer för att säkerställa iakttagandet av bestämmelserna. Till exempel följdes de fortsatta och
föränderliga handelssanktionerna noga upp under 2019. Detta fortsätter att kräva ökade interna resurser för att
säkerställa adekvata procedurer.

Risker i anslutning till klimatförändringen och hållbar utvecklingRisker i anslutning till klimatförändringen och hållbar utveckling
Wärtsilä har bedömt sina hållbarhetsrisker, inklusive riskerna med klimatförändringen, i både strategiska och
operativa riskbedömningar. De potentiella affärsriskerna i anslutning till hållbar utveckling, klimatförändringen och
Wärtsiläs produkter har att göra med utsläppsbestämmelser och förändringar i attityder gentemot
förbränningsmotorer och fossila bränslen. Riskerna i anslutning till miljölagstiftningen är relaterade till det komplexa
fältet som omfattar olika utsläpp, balansen mellan kommersiellt tillgängliga bränslen och resulterande utsläpp,
tillgängliga reduktionstekniker, verkningarna på den totala energieffektiviteten och den resulterande finansiella
möjligheten att uppfylla kraven på andra sätt.
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Eftersom Wärtsilä går i spetsen för den teknologiska utvecklingen för att minska hållbarhetsriskerna får bolaget
många möjligheter när miljöbestämmelserna stramas åt. Under årens lopp har Wärtsilä fortlöpande utvecklat allt
effektivare produkter och samtidigt sökt efter nya metoder för att minska utsläppen. Bränsleflexibiliteten hos
Wärtsiläs produkter gör det möjligt att utnyttja olika slags bränslen, inklusive gas och förnybara bränslen, och den
operativa flexibiliteten gör det möjligt att använda flera kapacitetsbaserade förnybara energikällor såsom vind- och
solenergi utan att äventyra elnätets tillförlitlighet. Wärtsilä är närvarande på marknaden för både hybridenergi och
energilagring, vilket är ytterligare ett steg när det gäller att erbjuda kunder hållbara innovationer som minskar
kolutsläppen. Wärtsiläs teknologi gör det även möjligt att generera energi med en minimerad vattenförbrukning.
Bristen på sötvatten förväntas vara en av de stora utmaningarna som världen troligen kommer att stå inför i
framtiden. Inom shipping kan Wärtsilä minska på fartygens kolavtryck genom optimerad fartygsdesign, optimala
propulsionslösningar och färdplanering. Miljölösningarna erbjuder bland annat alternativa tekniker för att minska på
utsläppen av svaveloxider (SOx) samt för att hantera avlopps- och ballastvatten. Wärtsilä erbjuder flera olika

lösningar i anslutning till efterinstallationer på sekundärmarknaden för att reducera utsläppen och öka
bränsleeffektiviteten.

Ytterligare information om hållbarhetsrisker finns i avsnittet Hållbar utveckling i denna årsredovisning.

TTeknologiska riskereknologiska risker
Wärtsilä siktar på att höja sina lösningars konkurrenskraft och hantera teknologiriskerna och -möjligheterna genom
gedigna satsningar på FoU och innovationer. Utvecklingen av nya produkter baserar sig på strategin för optimering
av livscykelvärdet för kunder och på att minska de negativa miljökonsekvenserna av de utvecklade teknologierna
och produkterna under deras livscykel. Detta uppnås med hjälp av moderna och hållbara kraftförsörjningslösningar,
till exempel gasbaserade lösningar, miljöteknologi, fartygsdesign samt el och automation. Som ett ledande
teknologiföretag fokuserar Wärtsilä kraftigt på utsläppskontroll, förbättrad effektivitet och konkurrenskraftiga
produkter. Uppkoppling och användning av data för att ytterligare optimera verkningsgraden och öka kundvärdet
blir ett allt viktigare element i Wärtsiläs utvecklingsverksamhet.
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AnchorOperativa riskerOperativa risker
Hanteringen av operativa risker utgör en del av affärsområdenas dagliga arbete. Möjligheter och risker identifieras,
utvärderas och hanteras dagligen på den behöriga ledningsnivån. Status för dessa möjligheter och risker bedöms
regelbundet, och relevanta åtgärder vidtas därefter.
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TTillverkningsriskillverkningsrisk
Wärtsilä analyserar fortlöpande fotavtrycket från tillverkningen och kapacitetskostnaderna, inklusive kostnaderna för
leveranskedjan. Riskbedömningar har utförts i de viktigaste leveranscentren, och betydande investeringar har
genomförts för att öka säkerheten förbättra miljoninverkan och minska riskerna. Risker identifieras, bedöms och
begränsas regelbundet som en del av den operativa ledningen. Ledningssystemen för kvaliteten, miljön,
arbetshälsan och säkerheten samt de andra systemen används för att förbättra produktiviteten. Säkerhets-, och
affärskontinuitetsplaner har implementerats i de centrala leveranscentren.

Leverantörs- och underleverantörsriskLeverantörs- och underleverantörsrisk
Wärtsiläs leveranshantering är integrerad i affärslinjerna. Målet är att arbeta i form av partnerskap med
leverantörsbasen för att på detta sätt skapa värde för Wärtsiläs kunder genom att garantera kvalitet, leveranser
inom utsatt tid och de lägsta totala kostnaderna. För att uppnå samordnade gränsytor och synergier mellan den
divisionsöverskridande leverantörsbasen har Wärtsilä haft en ledningsstruktur för kategorierna sedan 2007. Indirekta
inköp är en centraliserad funktion som ansvarar för hanteringen av strategiska inköpsaktiviteter avseende indirekta
material och tjänster för alla affärsområden och supportfunktioner.

Leveranshanteringsenheten har en enhetlig process för att hantera och kontrollera Wärtsiläs leverantörsnätverk och
för att verifiera att leverantörens prestationer uppfyller Wärtsiläs förväntningar. Därför mäts leverantörernas
prestationer fortlöpande. En viktig aktivitet i hanteringen av kontinuitetsplaneringen är en regelbunden bedömning av
riskerna för avbrott i verksamheten i samarbete med företagets leverantörer. Flera revisioner av leverantörsrisker har
genomförts i samarbete med försäkringsbolag för att minska riskerna. Dessa revisioner är i dag en del av arbetet för
cheferna för leveranskategorierna och riskhanteringsfunktionen.

Wärtsilä har utvecklat sina leverantörsrelaterade aktiviteter genom nära samarbete och långvariga relationer med
sina huvudleverantörer. Detta samarbete skapar en gemensam syn på värderingarna och målen, vilket i sin tur
stöder hanteringen av Wärtsiläs strategiska risker. För att ytterligare minska leverantörs- och
underleverantörsriskerna har en omfattande uppföljning av leverantörernas kreditvärdighet införts.
Leverantörsrelaterade risker relaterade till nyckelkomponenter minskas med hjälp av dubbla eller multipla
inköpskanaler.
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Wärtsilä använder en onlinelösning för att identifiera, bedöma och uppfölja risker relaterade till leverantörskedjan.
Över 2.000 leverantörer följs upp med hjälp av systemet. Lösningen omfattar ett antal nyckelkriterier med vars hjälp
Wärtsilä fortlöpande bedömer varje leverantör. Avvikelser rapporteras automatiskt till den ansvariga chefen som ser
till att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera riskerna. En process för utvärdering av cybersäkerheten i
leverantörskedjan infördes i 2019. Den täcker en mängd olika leverantörer, från stora nyckelleverantörer till mindre
leverantörer. Hittills har endast ett begränsat antal leverantörer genomgått denna bedömning, och ytterligare
bedömningar kommer att genomföras under det kommande året.

Risker i anslutning till prRisker i anslutning till produkterodukternas livscykelkvalitet och prnas livscykelkvalitet och produktansvaroduktansvar
Wärtsiläs kvalitetsstrategi fokuserar på förebyggande och proaktiva åtgärder för att ge ökad kundnöjdhet, kortare
ledtider och ett minskat antal reklamationer. För att förverkliga Wärtsiläs kvalitetsvision har strategin inriktats mot
effektiv riskhantering i projekt, stärkt medvetenhet och ägarskap med stöd av en strömlinjeformad
produktutvecklingsprocess.

Lansering av nya produkter medför alltid risker. I FoU-processen tillämpas flera riskhanteringstekniker, inklusive
riskelimineringsverktyget FMEA (analys av haverimekanismer och -effekter) och intern valideringstestning. Dessutom
strävar Wärtsilä efter att hantera kvalitetsrisker genom att utforma och kontrollera leveranskedjans inkommande
kvalitet och genom att konstruera och tillverka produkterna med största omsorg. En robotiserad dataanalysprocess
som utnyttjar ultraljudteknik har ersatt manuell skanning av kritiska komponenter, vilket gör det lättare att hitta brister
hos komponenter med en komplex geometri.

Wärtsilä tillämpar en GATE-modell för att kontrollera produktutvecklingsprocessen. Först lanseras en begränsad
mängd av en ny produkt, och full lansering tillåts först efter att produkten gått genom GATE-processen och när
tester och ytterligare validering är klara.

Wärtsilä strävar efter att kontrollera riskerna relaterade till tillverkningskvaliteten genom att tillämpa flera principer för
försäkran och kvalitetskontroll. Nivån på försäkran om kvalitet och kvalitetskontroll fastställs utifrån komponenternas
kritiskhet och tillämpas på hela leveranskedjan.

Hantering av krav används för att systematiskt utvärdera komponenter, vilket möjliggör allokering av resurser och
åtgärder beroende på hur kritisk komponenten är. Rangordningen av kriterierna anger hur stora konsekvenserna blir
om en komponent fallerar. Syftet är att proaktivt förbättra kvaliteten inom produktutveckling, leveranshantering och
hela leveransprocessen från orderingång till driftsättning.

Inom Wärtsilä fokuserar hanteringen av avvikelser på att utveckla och förbättra verksamheten genom registrering
och hantering av upptäckta avvikelser. Detta säkerställer att kunderna får produkter och tjänster som motsvarar de
avtalade specifikationerna. En effektiv hantering, uppföljning och genomgång av avvikelser är en kritisk faktor med
tanke på hanteringen och begränsandet av risker.

Projekt för hantering av produktförbättringar (problemlösning) prioriteras på basis av risker och betydelse. Detta sker
när Wärtsilä identifierar tekniska frågor enligt statistik över klagomål, kundrespons eller intern analys och när fallet
uppfyller riskkategorin för icke-isolerade händelser.

Affärslinjerna ansvarar för stödet för kunderna i alla garantifrågor. Detta fungerar som en responskanal från fältet till
tillverkningen och FoU när affärsområdet tar hand om kundernas installationer under deras livscykel. Bolaget gör en
garantireservering för levererade produkter för att täcka eventuella framtida kostnader. Oförväntade skador täcks av
produktansvarsförsäkringar.

Wärtsilä strävar efter att fortlöpande förbättra produkternas och tjänsternas kvalitet genom att anamma bästa
industripraxis och god förvaltning. På alla nivåer ansvarar ledningen för kvaliteten på sina organisationers
prestationer och också för att revisions- och responsmekanismerna fungerar planenligt. Wärtsiläs centraliserade
kvalitetsfunktion ansvarar för samordningen av kvalitetsaktiviteterna mellan affärsområdena och för säkerställandet
av att ledningens styrmekanismer tillämpas. Wärtsiläs ledningssystem på affärsområdesnivå är certifierade enligt
revisionerna av standarderna 2015 (ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015), och fokus ligger på riskbedömning och
proaktiv hantering av risker och möjligheter. Övergången till den nya versionen av standarden 45001:2018 kommer
att slutföras under 2020.
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KontraktsriskerKontraktsrisker
Wärtsiläs verksamhet inom utrustning omfattar projekt och leveranser av olika storlek. De största beställningarna är
kompletta leveranser av kraftverk inklusive projektering, upphandling och konstruktion samt stora marin- och
energileveranser som kräver omfattande samordning, effektiv riskhantering och integration av system och lösningar.

År 2019 försvagades Wärtsiläs rörelseresultat av oförutsedda projektrelaterade överskridningar av kostnader i ett
antal komplexa marin- och energiprojekt. En genomgång av dessa projekt avslöjade felaktiga underliggande
antaganden i kostnadsuppskattningar, otillräckliga förfaranden för riskidentifiering och leverantörsrelaterade
utmaningar. Åtgärder har vidtagits för att undvika att liknande problem uppstår i framtiden. Dessa inkluderar
ändringar i organisationsstrukturen, processerna och de tekniska bedömningskontrollerna. Vidare har
godkännandet av leverantörer skärpts, nya verktyg införts och utbildningen förbättrats. Dessa åtgärder siktar på att
förbättra kvaliteten på genomförandet av projekt och säkerställa identifieringen av risker och möjligheter.

Risken för produktansvarskrav minskar till följd av produkternas och arbetets livscykelkvalitet som startar med
konstruktion och omfattar alla faser av produktionsprocessen och det eventuella servicearbetet på fältet samt
användningen av standardiserade försäljningskontrakt, inklusive införandet av en revisionsprocess för kontrakt
minskar.

I aktiviteter relaterade till livscykelstöd beror kontraktsrisken främst på långfristiga avtal och serviceprojekt, såsom
uppgradering, efterinstallation eller modifiering av motorer. I storskaliga prestationsbaserade avtal är den
identifierade avtalsrisken relaterad till förmågan att förvalta och underhålla tillgångar planenligt.

Risker i anslutning till avvikelserRisker i anslutning till avvikelser, korruption och bedrägerier, korruption och bedrägerier
Wärtsilä iakttar lagstiftningen och dess interna regelverk i all affärsverksamhet. Wärtsiläs verksamhetsprinciper är det
främsta regelverket för alla medarbetare runt om i världen. Wärtsilä har förbundit sig att iaktta höga etiska
standarder och integritet genom att förebygga korruption och brott mot verksamhetsprinciperna samt Wärtsiläs
antikorruptionspolicy och policy för rapportering om compliance. Complianceprocesserna är integrerade i all
affärsverksamhet, och alla Wärtsiläs medarbetare ansvarar för att de iakttar dessa processer och är medvetna om
de etiska principerna och integriteten. Wärtsilä har förbundit sig att till fullo iaktta bestämmelser om antikorruption.
Wärtsiläs antikorruptionspolicy förbjuder all slags korruption och bestickning, och bolagets högsta ledning tillämpar
en nolltoleranspolicy på alla former av korruption och bedrägeri.

Compliancefunktionen främjar iakttagandet av regelverket på koncernnivå och strävar fortlöpande efter att öka
medvetenheten om riskerna med korruption och bestickning samt andra former av missbruk. Den ansvarar primärt
för compliancerelaterade principer och procedurer, utbildning, rapportering av missbruk, interna undersökningar,
hantering av konsekvenser och rapportering av brott mot principerna på koncernnivå. En fortlöpande utveckling av
Wärtsiläs complianceprogram och främjandet av företagets goda etiska kultur är en central del av
compliancefunktionens uppgifter. Dessutom stöder och samarbetar compliancefunktionen med affärsområdena och
andra koncernfunktioner i riskhanteringsfrågor. Wärtsilä har ett koncernomfattande program för att stärka
verksamhetsprinciperna. Programmet siktar på att öka medarbetarnas förståelse av hur verksamhetsprinciperna
påverkar det dagliga arbetet på Wärtsiläs alla verksamhetsställen.

Samtidigt som Wärtsilä känner till riskerna för att bli föremål för bedrägerier utförda av externa affärspartner och
riskerna med korruption och bedrägerier på flera marknader där företaget bedriver affärsverksamhet tillämpar
Wärtsilä sina höga etiska principer vid varje tidpunkt. Wärtsilä kräver full efterlevnad av sitt strikta
antikorruptionsregelverk, inklusive principerna för motarbetandet av riskerna med korruption och mutor av tredje
parter.

Risker rRisker relaterade till cyberelaterade till cyber- och informationssäkerhet- och informationssäkerhet
Wärtsilä har en erfaren och professionell intern organisation som effektivt hanterar cyberrisker i Wärtsiläs portfölj. I
samarbete med affärsområdenas ledningsgrupper ansvarar denna organisation för operativ support när det gäller
cybersäkerhet. Den tillhandahåller också relaterad administration, riskhantering och garantier för att både stöda och
säkerställa interna åtgärder och samtidigt säkerställa att affärsområdenas utbud överensstämmer med relevanta
regelverk och tillämpliga standarder både i dag och i framtiden.
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Wärtsiläs modell för hantering av cybersäkerhet är nära anknuten till den övergripande riskhanteringen och hjälper
affärsområdena att identifiera och prioritera sina cyberrisker. Cybersäkerhetsteamet samarbetar med dem som
ansvarar för den fysiska säkerheten inom Wärtsilä för att säkerställa effektiva och samordnade säkerhetslösningar
för både cyberfrågor och fysisk säkerhet.

Informationssäkerhetsrisker relaterade till Wärtsiläs interna funktioner identifieras, analyseras och utvärderas
fortlöpande. De begränsas i Wärtsiläs nätverk, slutpunkter, system och tjänster. Wärtsiläs Security Operations-
center är öppen dygnet runt och följer fortlöpande upp de interna systemen och identifierar den externa
exponeringen för hot och tacklar samordnat identifierade informationssäkerhetsincidenter.

Det effektiva arbetet med att motverka riskerna relaterade till cybersäkerheten inom hela Wärtsilä utvecklas
fortlöpande och progressivt genom samordnad utbildning i cybersäkerhet, information och kommunikation. Detta
omfattar alla företagsfunktioner och affärsområden.

Wärtsilä har identifierat behovet av att åtgärda cybersäkerhetsrisker relaterade till leverantörskedjan. Företaget tar itu
med detta behov genom en heltäckande och riskbaserad strategi, som involverar ökade möjligheter till objektiv
bedömning av vissa leverantörer på distans samt fler kommunikationsnivåer.

För att identifiera aktuella och ökande cybersäkerhetsrisker för kunder inom marinindustrin har Wärtsilä i nära
samarbete med en ledande leverantör av cybersäkerhetslösningar utvecklat ett världsledande responssystem för
maritima cyberhot i Singapore. Denna tjänst omvandlar kunskapsledarskap till konkreta åtgärder och ger Wärtsilä en
ledande ställning i motverkandet av cyberrisker riktade mot kunderna.

År 2019 blev Wärtsilä en av grundarna av Operational Technology Cyber Security Alliance som kommer att
tillhandahålla en teknisk och organisatorisk ram för säker operativ teknik. Denna nya allians syftar till att överbrygga
farliga luckor i säkerheten för operativ teknik och industriella kontrollsystem. Eftersom cyberbrottslingar i allt högre
grad attackerar operativ teknik som används för att kontrollera fysisk utrustning till exempel i fabriker, kraftverk,
fartyg eller hamnar är det bästa sättet för att bekämpa detta att samarbeta med ekosystemet av leverantörer,
kunder, andra och partner samt även konkurrenter.

Integritets- och dataskyddsriskerIntegritets- och dataskyddsrisker
EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) utgör den allmänna ramen för Wärtsiläs insatser inom dataskydd.
Wärtsilä har globala integritetsmeddelanden för att informera sina medarbetare, kunder, leverantörer och andra
intressenter om behandlingen av personuppgifter. Implementering av dataskyddet stöds av och är i linje med
koncernövergripande sekretesspolicyer och processer.

Obligatorisk GDPR-utbildning ordnas för anställda som behandlar personuppgifter. Skräddarsydd
dataskyddsutbildning ordnas också för specifika medarbetargrupper, till exempel ledningsgrupper.

Wärtsilä tillämpar en riskbaserad strategi för integritets- och dataskydd och fortsätter att vidta ytterligare åtgärder för
att stärka implementeringen av integritets- och dataskyddet för att minska riskerna.

Risker i anslutning till råvarupriserRisker i anslutning till råvarupriser
OljaOlja

Den direkta inverkan av förändringar i oljepriset på Wärtsiläs tillverkningsverksamhet är begränsad och hänför sig
främst till efterfrågan. Högre oljepriser är en riskfaktor för den globala ekonomiska tillväxten och ökar
rörelsekostnaderna i synnerhet inom shipping. Men de ökar också investeringarna i prospektering och produktion
av olja och gas både på land och till sjöss. Dessutom ökar höga oljepriser också investeringar i gastankfartyg,
gasdrivna kraftverk och i allt högre grad även i gasdrivna fartyg. Låga oljepriser kan skjuta upp investeringar i
oljeproducerande länder och regioner samt offshoreindustrin. Wärtsilä är ett globalt företag med verksamhet i olika
shipping- och kraftverkssegment där förändringar i oljepriset kan medföra motsatt effekt på efterfrågefaktorer.
Denna ställning diversifieras ytterligare av naturgasens växande betydelse för Wärtsiläs affärsverksamhet.
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MetallerMetaller

Metallpriserna har en indirekt effekt på komponentkostnaderna för Wärtsiläs produkter. Tillgången till vissa
nyckelkomponenter tryggas genom långfristiga avtal, och således är prisfluktuationerna för råvaror begränsade.

ElEl

Elpriset har ingen väsentlig inverkan på Wärtsiläs produktionskostnader. På energimarknaden stöder höga elpriser
investeringar i ny kapacitet bland elbolagskunder. Lägre elnätspriser främjar inte industrins investeringar i egen
genereringskapacitet.

AnchorSkaderiskerSkaderisker
Målsättningen för företagshälsovården och säkerhetssystemen, instruktionerna för säkerheten under resor och
riktlinjerna för krishantering är att skydda Wärtsiläs arbetstagare. Ändamålsenliga försäkringar har tecknats för
personalen, och för att betona vikten av arbetarskyddet har direktionen beslutat att på koncernnivå införa ett mål på
noll skador som leder till förlorad arbetstid. Ett särskilt projekt som siktar på noll arbetsolyckor har utvecklats för
detta syfte, och målet utgör en del av bolagets program för hållbar utveckling. Under 2019 användes
tillbudsrapporteringssystemet WeCare globalt för att hantera information om incidenter som kunde ha äventyrat
medarbetarnas säkerhet och hälsa eller skadat Wärtsiläs verksamhet eller miljön. Denna IT-lösning främjar
identifieringen av orsaker till incidenter och vidtagandet av ändamålsenliga åtgärder på ett systematiskt sätt.

Miljöhanteringssystem har införts för att minska risken för miljöskador. Wärtsilä har ett fastighetsregister för alla
använda fastigheter och meddelar riktlinjer för köp, försäljning, hyrning av fastigheter och deras säkerhet. Därtill
utnyttjas externa rådgivare för miljörevisioner.

Inga av Wärtsiläs centrala verksamhetsställen är belägna i områden utsatta för naturkatastrofer. Katastrofscenarier
identifieras och, om nödvändigt, minskas exponeringen genom att till exempel förlägga lokaler ovanför nivån för
översvämningsrisken eller genom att bygga översvämningsdiken. Affärskonsekvensanalyser och kontinuitetsplaner
har gjorts för Wärtsiläs största verksamhetsställen, och dessa omfattar riskerna för både fastigheterna och
eventuella avbrott i affärsverksamheten.

Risker som Wärtsilä inte kan påverka genom egna åtgärder överförs i mån av möjlighet till försäkringsbolag. Wärtsilä
använder ändamålsenliga försäkringspolicyer för att täcka skaderisker i anslutning till personal, tillgångar och avbrott
i verksamheten, även på grund av leverantörer, samt verksamhets- och produktansvar. Wärtsilä har ett eget
återförsäkringsbolag, Vulcan Insurance PCC Ltd. Riskhanteringsverktyget försäkrar endast Wärtsiläs egna risker. Av
försäkringstekniska orsaker är företaget beläget på Guernsey. Vulcan Insurance PCC Ltd:s resultat konsolideras i
koncernens bokslut och företaget beskattas på normalt sätt i Finland.
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AnchorFinansiella riskerFinansiella risker
Wärtsiläs finansiella risker framställs i not 33 i bokslutet.
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Anchor
RiskprRiskprofiler och ansvarsområdenofiler och ansvarsområden
LågLåg HögHög

Risker Riskprofil Policy eller andra riktlinjer Ansvariga

Strategiska risker Wärtsiläs strategi och
verksamhetsplaner

Wärtsiläs styrelse, direktionen och
affärsområdena

Risker i anslutning
till
affärsomgivningen

Wärtsiläs strategi och
verksamhetsplaner

Direktionen och affärsområdena

Marknads- och
kundrisk

Wärtsiläs strategi och
verksamhetsplaner

Direktionen och affärsområdena

Risker i anslutning
till konkurrensläge
och priser

Wärtsiläs strategi och
verksamhetsplaner

Direktionen och affärsområdena

Politiska och
legislativa risker

Olika riktlinjer och
riskhanteringspolicy

Affärsområdena, FoU,
riskhanteringen och juridiska
funktionen

Risker i anslutning
till klimatförändring
och hållbar
utveckling

QHSE-policy,
verksamhetsprinciper,
ledningssystem (ISO 14001
& OHSAS 18001)

Affärsområdena, FoU och funktionen
för hållbar utveckling

Teknologiska risker Patent och industriella
rättigheter, produktgarantier

Affärsområdena och FoU

Operativa risker Wärtsiläs strategi och
verksamhetsplaner

Direktionen och affärsområdena

Tillverkningsrisk Produktionssystem,
kontinuitetsplaner

Tillverkningen och affärsområdena

Leverantörs- och
underleverantörsrisk

Leverantörskrav och
leverantörshanteringssystem,
kontinuitetsplaner

Affärsområdena och
leveranshanteringsfunktionen

Risker i anslutning
till produkternas
livscykelkvalitet och
tillförlitlighet

Ledningssystem (ISO 9001),
säkerhetsinstruktioner och
manualer,
riskhanteringspolicy,
riskelimineringsinstruktioner
inom FoU

Tillverkningen, FoU-funktionen,
affärsområdena samt
riskhanteringen, kvalitet och juridiska
funktionerna

Kontraktrisk Standardkontrakt,
koncernens säljavtalspolitik

Juridiska funktionen och
affärsområdena
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Risker i anslutning
till råvarupriser

Kontroll av
produktionskostnader

Affärsområdena och finansfunktionen

Datasäkerhetsrisk Datasäkerhetsprinciper och
cybersäkerhetsstrategin

Affärsområdena
och informationshanteringsfunktionen

Risker i anslutning
till avvikelser

Verksamhetsprinciper,
antikorruptionspolicy,
compliancepolicy,
visselblåsarkanal

Affärsområdena och
compliancefunktionen

Skaderisker Riskhanteringspolicy och
riktlinjer

Affärsområdena och riskhanteringen

Personalrisk Ledningssystem (OHSAS
18001),
resesäkerhetsinstruktioner,
riktlinjer för krishantering,
rapportering av nära ögat-
händelser och
säkerhetsplaner för
fastigheter

Affärsområdena, HR-
funktionen, riskhanteringen, EHS-
och säkerhetsfunktionen

Naturkatastrofer Krishanteringsinstruktioner,
kontinuitetsplaner

Affärsområdena och riskhanteringen

Eldsvåda,
transportrisker och
andra olyckor

Ledningssystem (ISO 14001
& OHSAS 18001),
säkerhetsplaner för
fastigheter

Affärsområdena, riskhanteringen och
fastighetsfunktionen

Finansiella risker Wärtsiläs strategi och
verksamhetsplaner

Affärsområdena och finansfunktionen

Valutarisk Finansieringspolicy Affärsområdena och finansfunktionen

Ränterisk Finansieringspolicy Affärsområdena och finansfunktionen

Likviditets- och
refinansieringsrisk

Finansieringspolicy Affärsområdena och
finansfunktionen

Kreditrisk Finansierings- och
kreditpolicy

Affärsområdena och
finansfunktionen

LågLåg HögHög
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AnchorAnchor
AktierAktier
Aktierna i Wärtsilä Oyj Abp noteras under handelskoden WRT1V på Nasdaq Helsinki Large Cap-listan. I slutet av
räkenskapsperioden 2019 uppgick Wärtsiläs totala aktiestock till 591.723.390 aktier och aktiekapitalet i
handelsregistret till 336.002.138,50 euro. Wärtsilä har en aktieserie, och varje aktie ger innehavaren en röst på
bolagsstämman och en lika stor dividend.

Nyckeltal för WNyckeltal för Wärtsiläaktienärtsiläaktien

2019 2018 2017 2016 2015

Resultat/aktie* EUR 0,37 0,65 0,63 0,60 0,75

Eget kapital/aktie* EUR 4,05 4,09 3,97 3,87 3,72

Dividend/aktie* EUR 0,481 0,48 0,46 0,43 0,40

Dividend/resultat % 130,81 73,7 70,8 72,8 53,3

Direktavkastning % 4,91 3,5 2,6 3,0 2,8

Aktiekurs/resultat per aktie (P/E) 26,6 21,4 27,0 23,8 18,8

Aktiekurs/eget kapital per aktie (P/BV) 2,4 3,4 4,4 3,7 3,8

Emissionsjusterat antal aktier* x 1 000

i slutet av perioden 591 723 591 723 591 723 591 723 591 723

i medeltal 591 723 591 723 591 723 591 723 591 723

1 Styrelsens förslag

* Siffrorna i jämförelseperioderna 2015-2017 har justerats för att återspegla det ökade antalet aktier.

WWärtsiläaktien på Helsingforsbörsenärtsiläaktien på Helsingforsbörsen
Wärtsiläs aktiekurs sjönk med 29,1% under 2019, medan OMX Helsinki Industrials och OMX Helsinki Cap Index
ökade med 25,9% respektive 14,8%. Det högsta noterade priset på Wärtsiläaktien under räkenskapsperioden var
15,56 euro och det lägsta 8,78 euro. Stängningskursen den 31.12.2019 var 9,85 euro. Det volymvägda
genomsnittliga priset för året var 11,82 euro. I slutet av året var Wärtsiläs marknadsvärde 5.828 miljoner euro.
Handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki uppgick till 333.483.579 aktier, vilket motsvarade en omsättning på
3.947 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, inklusive Turquoise, BATS CXE och
BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser uppgick till 229.045.024 aktier.
Ytterligare information om aktiekursens utveckling finns på Wärtsiläs IR-sidor på www.wartsila.com/investors.
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WWärtsiläaktien på Nasdaq Helsinkiärtsiläaktien på Nasdaq Helsinki

2019 2018 2017 2016 2015

Börsomsättning MEUR 3 947 4 754 4 800 3 826 4 529

Handelsvolym* x 1 000 333 484 278 938 268 222 296 611 341 211

Omsättningsprocent % 55,0 47,1 45,3 50,1 80,0

Högsta kurs* EUR 15,56 19,88 20,77 14,48 14,99

Lägsta kurs* EUR 8,78 12,75 13,97 11,30 11,07

Medelkurs* EUR 11,82 17,04 17,90 12,89 13,28

Börskursen i slutet av räkenskapsperioden* EUR 9,85 13,90 17,53 14,23 14,05

Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden MEUR 5 828 8 222 10 375 8 418 8 314

* Siffrorna i jämförelseperioderna 2015-2017 har justerats för att återspegla det ökade antalet aktier.

Anchor
AktieägarAktieägaree
Wärtsilä hade 76.889 aktieägare i slutet av räkenskapsperioden 2019. Det utländska innehavet, inklusive
förvaltarregistrerade aktier, stod för 52,8% (54,5) i slutet av perioden, medan finländska privata investerare ägde
20,4% (17,9) av aktiekapitalet. Investerare i Sverige, Storbritannien och USA hade det största procentuella innehavet
av aktier i utländsk ägo. Ytterligare information om utvecklingen av ägarstrukturen finns på Wärtsiläs IR-sidor
www.wartsila.com/investors.

Ägarstruktur 31.12.2019Ägarstruktur 31.12.2019

Grupp Ägare % Aktier %

Privata företag 2 840 3,7 26 018 199 4,4

Finansinstitut och försäkringsbolag 125 0,2 23 504 765 4,0

Offentliga samfund 47 0,1 69 807 761 11,8

Icke vinstsyftande sammanslutningar 1 020 1,3 39 377 904 6,7

Hushåll 72 383 94,1 120 630 442 20,4

Utlandet 474 0,6 111 508 050 18,8

Förvaltarregistret 200 876 269 33,9

TTotaltotalt 7676 889889 100,0100,0 591591 723723 390390 100,0100,0
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FörFördelning av aktierdelning av aktierna 31.12.2019na 31.12.2019

Aktietal Ägare % Aktier %

1-100 24 012 31,2 1 087 193 0,2

101-1 000 33 520 43,6 13 496 821 2,3

1 001-10 000 16 841 21,9 50 729 613 8,6

10 001-100 000 2 300 3,0 55 657 442 9,4

100 001-1 000 000 183 0,2 45 140 133 7,6

1 000 001-10 000 000 30 0,0 72 715 976 12,3

10 000 001- 3 0,0 152 096 118 25,7

Förvaltarregistret 200 800 094 33,9

TTotaltotalt 7676 889889 100,0100,0 591591 723723 390390 100,0100,0

WWärtsiläs 50 största aktieägarärtsiläs 50 största aktieägare 31.12.2019, exkl. förvaltarre 31.12.2019, exkl. förvaltarregistregistreradeerade

Ägare Aktier %

1 Invaw Invest AB 104 711 363 17,7

2 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 31 768 252 5,4

3 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 15 616 503 2,6

4 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 6 400 000 1,1

5 Virala Oy Ab 5 900 000 1,0

6 Folkpensionsanstalten 5 807 730 1,0

7 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 5 180 677 0,9

8 Holdix Oy Ab 4 558 714 0,8

9 Turret Oy Ab 4 102 162 0,7

10 Statens Pensionsfond i Finland 4 020 000 0,7

11 Keva 3 736 467 0,6
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12 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 2 700 000 0,5

13 Sigrid Jusélius Stiftelse 2 374 505 0,4

14 Suomen Kulttuurirahasto Sr 2 207 497 0,4

15 Schweizerische Nationalbank 2 028 124 0,3

16 OP-Suomi -sijoitusrahasto 1 801 541 0,3

17 Oy Ingman Finance Ab 1 709 000 0,3

18 Nordea Allemansfond Alfa 1 614 914 0,3

19 Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 1 598 317 0,3

20 Holding Manutas Oy 1 540 000 0,3

21 Rantanen Tuula Anneli 1 523 798 0,3

22 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf 1 434 600 0,2

23 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 1 400 000 0,2

24 Blåberg Olli Edvard 1 220 000 0,2

25 Sr Danske Invest Suomi Osake 1 198 298 0,2

26 Sijoitusrahasto Evli Eurooppa 1 194 681 0,2

27 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse 1 143 642 0,2

28 Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse 1 129 518 0,2

29 Pensionsförsäkringsaktiebolaget VERITAS 1 089 966 0,2

30 Nordea Swedish Stars 1 038 709 0,2

31 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 1 023 600 0,2

32 Oy Julius Tallberg Ab 1 021 740 0,2

33 Sijoitusrahasto Nordea Suomi Passiivinen 1 017 776 0,2

34 Seb Finlandia Optimized Low Carbon 956 883 0,2

35 Stiftelsen för Åbo Akademi 894 947 0,2

36 Fromond Elsa Margaretha Louise 860 800 0,1

37 William Thurings Stiftelse 840 380 0,1

38 Stockmann Marita 813 678 0,1

39 Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db 808 000 0,1

40 Livränteanstalten Hereditas 755 470 0,1

41 Von Fieandt Berndt Johan 706 146 0,1

42 Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 700 000 0,1

43 Sijoitusrahasto Seligson & Co 658 350 0,1

44 Von Julin Sofia Margareta Db 646 000 0,1

45 Folkhälsans forskningsstiftelse - Kansanterveyden tutkimussäätiö 639 404 0,1

46 Sijoitusrahasto Aktia Capital 600 000 0,1

47 Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse 553 161 0,1

48 Markkola Leena 541 661 0,1

49 Barry Staines Linoleum Oy 510 000 0,1

50 Op-Henkivakuutus Oy 507 995 0,1

TTotaltotalt 236236 804804 969969 40,040,0
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Ändringar i ägarandelar – flaggningsanmälningarÄndringar i ägarandelar – flaggningsanmälningar
Enligt värdepappersmarknadslagen är aktieägarna i finländska noterade bolag skyldiga att anmäla ändringar i sina
innehav till både Finansinspektionen och det noterade bolaget när de fastställda tröskelvärdena över- eller
underskrids. I nedanstående tabell sammanfattas de flaggningsanmälningar som Wärtsilä mottagit under 2019.
Ytterligare information finns på Wärtsiläs webbplats www.wartsila.com/investors/shareholders/flaggings.

Transaktions-
datum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %

22.2.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,94 5,35

26.2.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,07 5,42

22.3.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,82 5,38

26.4.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,02 5,18

3.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,95 5,18

7.5.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,00 5,23

10.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,98 5,23

21.5.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,02 5,16

24.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,97 5,16

31.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% Under 5% Under 5%

11.6.2019 Fiskars Oyj Abp Under 5% Under 5% Under 5%

FörFöretagsledningens aktieinnehavetagsledningens aktieinnehav
Styrelseledamöterna och verkställande direktören samt sammanslutningar där dessa utövar bestämmandeinflytande
ägde i slutet av 2019 sammanlagt 226.930 aktier i Wärtsilä Oyj Abp, motsvarande 0,04% av aktierna och rösterna.
Ytterligare information om styrelsens och direktionens aktieinnehav finns i avsnittet Bolagsstyrning.

FullmakterFullmakter
Bolagsstämman 7.3.2019 beviljade styrelsen fullmakt att köpa högst 57.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten
är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.

Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av aktier eller överlåtelse av egna aktier som innehas av
bolaget. Det maximala antalet aktier som emitteras får inte överstiga 57.000.000. Styrelsen har bemyndigats att
emittera aktierna mot eller utan vederlag. Styrelsen bemyndigades också rätt att emittera aktier utan beaktande av
aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission om det finns ett tungt finansiellt skäl för bolaget att göra detta.
Styrelsens fullmakt att distribuera egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som
bolagsstämman gav 8.3.2018.

StyrStyrelsens dividendförslagelsens dividendförslag
Styrelsen föreslår att en dividend på 0,48 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2019. Dividenden betalas i
två lika stora rater.
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Anchor
WWärtsilä på kapitalmarknadenärtsilä på kapitalmarknaden
Wärtsiläs team för investerarrelationer (IR), som består av verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören,
IR-direktören och IR-chefen, deltog i över 310 investerarmöten under 2019. Teamet höll också regelbunden kontakt
med företagsanalytiker under året.

Möten med institutionella investerare ordnades i Nordamerika, Storbritannien, kontinentala Europa och de nordiska
länderna. Under året ordnade Wärtsiläs IR-team roadshows under 20 dagar och deltog i åtta investerarkonferenser.
Wärtsilä ordnade också ett besök till CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd (CWEC), samföretaget mellan
Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC). CWEC öppnade sin produktionsanläggning i Lingang,
Shanghai, Kina, i början av 2017. Anläggningen producerar toppmoderna Wärtsilä diesel-och flerbränslemotorer
och använder ett avancerat datainsamlings-och visualiseringssystem i realtid för att minska riskerna och öka
effektiviteten.

Wärtsiläs kapitalmarknadsdag hölls i Helsingfors i november. Presentationsämnena omfattade den operativa miljön,
uppnåendet av finansiella mål, strategiska fokusområden för affärsområdena Energy och Marine samt
tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Programmet inkluderade även ett anförande från Bloomberg New Energy
Finance som delade sin syn på utsikterna för energimarknaden. I evenemanget deltog 60 institutionella investerare,
företagsanalytiker och bankirer. Ytterligare 160 personer deltog i webbsändningen.

WWärtsiläs IR-politikärtsiläs IR-politik
Det yttersta målet för Wärtsiläs IR-verksamhet är att producera exakt, tillräcklig och aktuell information om
utvecklingen av företagets affärsverksamhet, strategi, marknader och finansiella ställning. Syftet är att ge
kapitalmarknaderna sådan relevant information om Wärtsilä som behövs för att fastställa aktiernas verkliga värde.
För att uppnå detta mål publicerar Wärtsilä årligen två delårsrapporter, en halvårsrapport, en bokslutskommuniké,
en årsredovisning samt börsmeddelanden. Utöver det för Wärtsiläs ledning en regelbunden dialog med analytiker
och investerare såväl i Finland som utomlands. Wärtsiläs webbsidor fungerar som källa för all aktuell samt historisk
information om faktorer som påverkar värdet på aktien.

FramtidsutsikterFramtidsutsikter
Information om Wärtsiläs framtidsutsikter publiceras i bolagets bokslutskommuniké, halvårsrapporten och
delårsrapporterna. Den senaste prognosen publiceras också i årsredovisningen. De publicerade utsikterna
innehåller prognoser för efterfrågan på Wärtsiläs marknader som godkänts av styrelsen. Wärtsilä publicerar inte
delårsprognoser. Om det sker förändringar i affärsmiljön som kan påverka utsikterna publicerar Wärtsilä en reviderad
prognos i enlighet med gällande bestämmelser.

Rapporter av analytikerRapporter av analytiker
På begäran av en analytiker kan Wärtsilä granska dennes analys eller rapport i fråga om sakfrågor som baserar sig
på tidigare publicerad information. Wärtsilä kommenterar inte och tar inte heller ansvar för estimat och prognoser
publicerade av kapitalmarknadsrepresentanter.

TTyst periodyst period
Wärtsilä tillämpar en tre veckor lång så kallad ”tyst period” innan resultatrapporter utges för att förhindra att
opublicerad finansiell information läcker ut. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare eller
analytiker och kommenterar inte bolagets ekonomiska läge.

Informationspolicy och finansiell kommunikationInformationspolicy och finansiell kommunikation
Wärtsilä informerar öppet, vid rätt tidpunkt, sanningsenligt och konsekvent om bolagets målsättningar, finansiella
ställning och affärsverksamhet för att Wärtsiläs intressenter ska kunna bilda sig en uppfattning om bolaget baserad
på riktig och tillräcklig information. Wärtsilä publicerar börsmeddelanden, pressmeddelanden och
fackpressmeddelanden. Wärtsiläs dotterbolag publicerar pressmeddelanden om ärenden som är av lokal betydelse.
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Frågor som innehåller insiderinformation och kan ha en väsentlig inverkan på värdet på företagets finansiella
instrument publiceras som börsmeddelanden. Pressmeddelanden innehåller information om Wärtsiläs normala
affärsverksamhet som anses vara av allmänt intresse för investerare och medier. Fackpressmeddelanden ger mer
detaljerad information om Wärtsiläs produkter och vår teknologi. Börsmeddelandena publiceras på finska, svenska
och engelska. Pressmeddelandena publiceras på engelska och kan dessutom publiceras på finska och svenska.
Fackpressmeddelanden publiceras på engelska, och lokala pressmeddelanden på lokala språk. Alla meddelanden
kan läsas på Wärtsiläs webbplats omedelbart efter publicering.

KontaktinformationKontaktinformation
Relationerna med investerare och analytiker sköts av IR-direktör Natalia Valtasaari och IR-teamet. Allmänna
förfrågningar kan skickas till investor.relations@wartsila.com.

Natalia VNatalia Valtasaarialtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Emilia RantalaEmilia Rantala
Chef, investerarrelationer
Tfn +358 10 709 1114
emilia.rantala@wartsila.com

Alexandra CarlzénAlexandra Carlzén
Koordinator, investerarrelationer
Tfn +358 10 709 5445
alexandra.carlzen@wartsila.com

Kommunikationsdirektör Atte Palomäki ansvarar för Wärtsiläs koncernkommunikation.

Atte PalomäkiAtte Palomäki
Direktör, kommunikation, varumärke och marknadsföring
Ttfn +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com
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Anchor
AnalytikerAnalytiker
Enligt Wärtsiläs kännedom har åtminstone följande mäklare och finansanalytiker följt bolaget utveckling på eget
initiativ. De har analyserat Wärtsiläs verksamhet och kommit med rapporter och kommentarer. Därför kan de
bedöma företaget som ett investeringsobjekt. Wärtsilä ansvarar inte för åsikterna i analysrapporterna.

FörFöretagetag AnalytikerAnalytiker KontaktinformationKontaktinformation

ABG Sundal Collier AB Anders Idborg anders.idborg@abgsc.se
+46 8 566 286 74

AlphaValue Mohit Rathi m.rathi@alphavalue.eu
+91 12 0450 8011

Bank of America Merrill Lynch Alexander Virgo alexander.virgo@baml.com
+44 20 7996 1221

Carnegie Investment Bank AB, Finland Tom Skogman tom.skogman@carnegie.fi
+358 9 6187 1234

Citi Edward Maravanyika edward.maravanyika@citi.com
+44 20 7986 4071

Credit Suisse Max Yates max.yates@credit-suisse.com
+44 20 7883 8501

Danske Bank A/S, Helsingfors Antti Suttelin antti.suttelin@danskebank.com
+358 10 236 4708

DNB Bank ASA Tomi Railo tomi.railo@dnb.no
+44 20 7621 6085

Goldman Sachs International Jack O'Brien jack.obrien@gs.com
+44 20 7552 2998

Handelsbanken Capital Markets Timo Heinonen tihe03@handelsbanken.fi
+358 10 444 2483

HSBC Bank plc Sean McLoughlin sean.mcloughlin@hsbcib.com
+44 20 7991 3464

Inderes Erkki Vesola erkki.vesola@inderes.com
+358 50 5495 512

JPMorgan Cazenove Andreas Willi andreas.p.willi@jpmorgan.com
+44 20 7134 4569

Kepler Cheuvreux Johan Eliason jeliason@keplercheuvreux.com
+46 8 723 5100
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Morgan Stanley Robert J. Davies Robert.J.Davies@morganstanley.com
+44 20 7425 2057

Nordea Markets Manu Rimpelä manu.rimpela@nordea.com
+358 9 530 05172

OP Gruppen Kim Gorschelnik kim.gorschelnik@op.fi
+358 10 252 4351

Pareto Öhman Anders Roslund anders.roslund@paretosec.com
+46 8 402 5288

RBC Capital Markets Sebastian Kuenne sebastian.kuenne@rbccm.com
+44 20 7429 8932

SEB, Helsingfors Antti Kansanen antti.kansanen@seb.fi
+358 9 616 28724

UBS Deutschland AG Sven Weier sven.weier@ubs.com
+49 69 1369 8278

Anchor
Information till aktieägarInformation till aktieägarnana
BolagsstämmaBolagsstämma
Wärtsilä Oyj Abp håller bolagsstämma 5.3.2020 kl.15 på Helsingfors mässcentrum, adress: Mässplatsen 1, 00520
Helsingfors, Finland (ingång: Messukeskus Siipi).

Rätt att deltaRätt att delta
Alla aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag 24.2.2020 registrerat sig i aktieägarförteckningen,
som förvaltas av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i bolagsstämman.

AnmälanAnmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget 2.3.2020 senast kl. 16 per e-post, på bolagets
webbplats www.wartsila.com/bs_anmalan, per telefon eller pappersbrev. Brev och e-post om deltagande ska vara
bolaget tillhanda före utgången av anmälningsperioden 2.3.2020 kl. 16. Fullmakter för aktieägares ombud på
bolagsstämman ska också vara bolaget tillhanda före utgången av anmälningsperioden.

RegistrRegistrering:ering:
Wärtsilä Oyj Abp
Aktieregistret
PB 1834
FI-00080 WÄRTSILÄ
Finland

Tfn: +358 10 709 5282 från kl. 9 till kl. 12 vardagar
E-post: yk@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com/bs_anmalan
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Utbetalning av dividendUtbetalning av dividend
Styrelsen föreslår att en dividend på 0,48 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2019. Dividenden betalas i
två rater.

Den första raten på 0,24 euro betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av
Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag 9.3.2020. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas
16.3.2020.

Den andra raten på 0,24 euro betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av
Euroclear Finland Oy på dividendens avstämningsdag, som liksom utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på
mötet 8.9.2020. Avstämningsdagen för den andra dividendraten enligt reglerna för det finska värdeandelssystemet
är 10.9.2020 och betalningsdagen 17.9.2020.

BörsmeddelandenBörsmeddelanden
Wärtsiläs börsmeddelanden publiceras på engelska, finska och svenska på Wärtsiläs webbplats www.wartsila.com/
media/news-releases.

AnchorFinansiell kalender 2020Finansiell kalender 2020
Årsredovisning 2019 tisdag 11.2.2020
Delårsrapport januari–mars 2020 tisdag 21.4.2020
Halvårsrapport januari–juni 2020 fredag 17.7.2020
Delårsrapport januari–september 2020 fredag 23.10.2020
Wärtsiläs bokslutskommuniké januari–december 2020 torsdag 28.1.2021

Årsredovisningen, delårsrapporterna, halvårsrapporten och bokslutskommunikén publiceras på engelska, finska och
svenska på Wärtsiläs webbplats www.wartsila.com. Wärtsiläs finansiella kalender finns på företagets investerarsidor
www.wartsila.com/sv/investerare.
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AnchorAnchor
StyrStyrelsens verksamhetsberättelseelsens verksamhetsberättelse

Anchor
AfAffärsmodellfärsmodell
Wärtsilä erbjuder marin- och energimarknaden smarta teknologier och optimerade livscykeltjänster. På
energimarknaden tillhandahåller Wärtsilä flexibla kraftverk, energihanteringssystem och energilagring i form av
enskilda produkter eller nyckelfärdiga projekt. För marinmarknaden tillhandahåller Wärtsilä lösningar för
kraftförsörjning och optimering av sjöresan samt processlösningar. Wärtsilä kan integrera sina marinprodukter i
större system och lösningar. Wärtsiläs serviceportfölj sträcker sig från reservdelar och tekniskt kunnande till
livscykellösningar som möjliggör en maximerad livstid för installationer, ökad effektivitet och garanterad prestanda.
Företaget strävar efter att maximera miljöprestandan och den ekonomiska prestandan genom att fokusera på
hållbara, databaserade innovationer och total effektivitet.

Wärtsiläs nätverk består av över 200 verksamhetsställen i mer än 80 länder runt om i världen för att stöda den
geografiskt utspridda kundkretsen. Wärtsilä verkar primärt via sina dotterbolag och strategiska samföretag. Bolagets
tillverkningsmodell är monteringsbaserad vilket betonar vikten av att utveckla långsiktiga relationer med dess globala
leverantörsnätverk, som består av ca 1.250 direkta globala leverantörer. Wärtsilä har ca 19.000 anställda som
representerar ca 140 nationaliteter. Genom att rekrytera och behålla de mest kompetenta medarbetarna kan
Wärtsilä vara sina kunders mest eftertraktade affärspartner och den mest eftertraktade arbetsgivaren för nuvarande
och framtida medarbetare. Wärtsilä har förbundit sig att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och främjar
ansvarsfull praxis i hela värdekedjan.

Anchor
StrategiStrategi
Wärtsiläs mål är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Efterfrågan på ren och flexibel
energi och behovet av effektiva och säkra transporter påverkar i allt högre grad kundernas verksamhet. Detta utgör
grunden för Wärtsiläs Smart Marine- och Smart Energy-vision.

En stark närvaro på nyckelmarknaderna och ett överlägset globalt servicenätverk stöder Wärtsiläs ambitioner för
lönsam tillväxt. Med en integrerad portfölj av tjänster, system och produkter som beaktar kundernas behov under
hela livscykeln har Wärtsilä en bra position när det gäller energieffektiva och innovativa lösningar. Fokus ligger på att
optimera prestandan genom uppgraderingar, moderniseringar, bränslekonverteringar och säkerhetslösningar samt
dataanalys och artificiell intelligens för att stödja kundernas affärsbeslut. Utnyttjandet av uppkoppling och smart
teknik spelar en viktig roll för att optimera tillgångarna och tillhandahålla strategiska insatser i syfte att främja
kundföretagens tillväxt. Driftstjänsterna kommer att driva på tillväxten inom livscykellösningar och möjliggöra nya
tjänstebaserade affärsmodeller.

Wärtsiläs digitala transformation erbjuder kunderna mervärde genom fokus på samarbete och kunskapsdelning.
Med hjälp av sin flexibla produktion och styrning av leverantörskedjan söker Wärtsilä fortlöpande efter nya sätt att
upprätthålla en hög kvalitet och kostnadseffektivitet, ofta i samarbete med kunder och ledande industriella partner.
Investeringarna i FoU i synnerhet inom digitalisering skapar en stark grund genom vilken Wärtsilä kan säkerställa
och stärka företagets position som en föregångare inom marknadsinnovationer.

I kombination med ett fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan Wärtsilä med hjälp
av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som utgör grunden till en
högpresterande organisation. Fokus på operativ förträfflighet säkerställer att det är lätt att samarbeta med Wärtsilä
samt främjar produktiviteten och effektiviteten för kunderna.
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Strategigenomförande 2019Strategigenomförande 2019
Under 2019 introducerade Wärtsilä ett flertal nya koncept och lösningar som bidrar till genomförandet av företagets
strategi, bland annat navigationslösningar för marinmarknaden, en ny hybridlösning för energimarknaden som
kombinerar motorer och energilagring samt tjänster för prestandaoptimering med hjälp av avancerad diagnostik.

Initiativen Smart Marine och Smart Energy genererade ett antal viktiga order som bekräftar att detta
tillvägagångssätt fungerar kommersiellt. Ett av de största bland dessa var ett avtal om att utrusta Anglo-Easterns
flotta på mer än 600 fartyg med Wärtsiläs lösning för optimerad drift av fartygsflottor (FOS). Wärtsilä fick även sin
första beställning på SmartDock, som därmed blev världens första kommersiella automatiska dockningssystem.
Behovet av flexibla energilösningar till stöd för ökad användning av förnybar energi och för att säkerställa
driftsäkerheten i elnät återspeglades i stark tillväxt inom energilagring och energioptimering. Erhållna kontrakt
omfattade ett 100 MW/100 MWh energilagringsprojekt i Sydostasien. Energilagringssystemet levereras med
Wärtsiläs avancerade energihanteringsplattform GEMS och kommer att bidra till minskat beroende av fossila
bränslen i regionen. Ett annat kontrakt som demonstrerar fördelarna med flexibilitet är leveransen av ett 200 MW
motorkraftverk till Kambodja. Kraftverket bidrar med en efterlängtad kapacitetsökning i elnätet och erbjuder snabb
tillgång till flexibel balanskraft som behövs då allt fler förnybara energikällor integreras i kraftsystemet.

Samarbete med andra branschaktörer är avgörande för att utveckla ny teknik som behövs för att tillgodose
marknadens förändrade krav och därför har Wärtsilä ingått flera nya partnerskapsavtal under året. Bland dessa
fanns avtal inriktade på snabbare utveckling och kommersialisering av förnybara bränslen på energimarknaden samt
gemensamma initiativ för utfasning av koldioxid inom sjöfarten.

Bygget av Wärtsiläs Smart Technology Hub, ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion, nådde
ett flertal milstolpar under 2019. Planeringen slutfördes och gräv- och byggarbeten inleddes i augusti, och de första
partnerskapsavtalen för centrets Smart Partner Campus tecknades.

Wärtsiläs ledarskapsprogram fortsatte på många områden. Företaget har intensifierat sina satsningar på utveckling
av virtuella lösningar, som erbjuder mer flexibla inlärningsmöjligheter samtidigt som de sparar både tid och pengar.
Ett nytt ledarskapsprogram för högre chefer lanserades i mitten av 2019 som fokuserar på att bygga upp en
högpresterande företagskultur inom Wärtsilä. Programmet tar upp teman som ledning av högpresterande team,
förträfflig ledarskap och prestanda samt kundfokus.

Personalens hälsa och säkerhet har högsta prioritet för Wärtsilä, och noll olyckor som leder till sjukfrånvaro är även
fortsättningsvis ett globalt mål för företaget. Olycksfrekvensen för 2019 var 2,25, det vill säga en minskning på 10%
jämfört med året innan. Wärtsiläs proaktiva åtgärder för att stärka säkerhetskulturen fortsatte under året. Ledningens
säkerhetsvandringar ökade med 56% och tillbudsrapporteringen med 14% jämfört med året innan. Sammanlagt
3.900 personer deltog i ”Champions in Safety”, ett nytt utbildningsprogram för alla medarbetare i kundnära
verksamheter. Wärtsiläs globala säkerhetsdag hölls för femte gången i mars. Årets tema var att öka medvetenheten
om Wärtsiläs livräddande regler.

Finansiella mål och utfall 2019Finansiella mål och utfall 2019
Wärtsiläs långsiktiga finansiella mål är att växa snabbare än den globala BNP-tillväxten och att upprätthålla en
rörelsemarginal på 14% vid konjunkturtoppen och 10% vid konjunkturbotten. Andra mål är att behålla
nettoskuldsättningsgrad under 0,50 och att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln.

Wärtsiläs omsättning för år 2019 låg i linje med året innan, vilket ger en genomsnittlig årlig tillväxt under fem år på
2%. Den globala BNP-tillväxten uppskattas ligga kring 3% under 2019, vilket ger en genomsnittlig årlig tillväxt på
1,9% under fem år. Det jämförbara rörelseresultatet uppgick till 457 miljoner euro, vilket motsvarar 8,8% av
omsättningen. Lönsamheten låg under det långsiktiga målet, då kostnadsöverskridningar i ett antal komplexa
marin- och energiprojekt samt lägre leveransvolymer än väntat inom energiutrustning drog ned rörelseresultatet.
Nettoskuldsättningsgraden ökade till 0,30, främst på grund av införandet av den nya leasingstandarden IFRS 16.
Exklusive leasingfordringar var nettoskuldsättningsgraden 0,22. Styrelsen föreslog en utdelning om 0,48 euro per
aktie, vilket utgör 130,8% av rörelseresultatet.
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Målsättningar Utveckling 2019 Utveckling 2018

Omsättningen skall växa snabbare än den globala BNP-tillväxten 0% 5% tillväxt

Rörelsevinstmarginalen mellan 10% och 14% 8,8% 11,2%

Nettoskuldsättningsgraden under 0,50 0,30 0,14

Dividendutbetalning minst 50% av resultatet per aktie över cykeln 130,8%1 73,7%

1 Styrelsens förslag

Anchor
År 2019År 2019

AnchorOperativ miljö, orOperativ miljö, orderingång och orderingång och orderstockderstock
Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under perioden januari-december 2019 var mindre än året innan. På
marinmarknaden påverkades orderingången inom utrustning av färre order på skrubberlösningar och den låga
beställningsnivån inom vissa fartygssegment. Uppskjutna investeringsbeslut belastade verksamheten på
energimarknaden under året. Efterfrågan på tjänster var dock sund på båda slutmarknaderna.

Wärtsiläs orderingång för 2019 minskade med 16% till 5.327 miljoner euro (6.307) jämfört med året innan på grund
av färre order på utrustning inom bägge affärsområdena. Orderingången i förhållande till omsättningen var 1,03
(1,22). Wärtsilä Marine stod för 66% av orderingången och Wärtsilä Energy för 34%. Den servicerelaterade
orderingången ökade med 3% till 2.676 miljoner euro (2.598).

Orderstocken i slutet av december minskade med 5% och uppgick till 5.878 miljoner euro (6.166). Wärtsilä Marine
stod för 65% av orderstocken och Wärtsilä Energy för 35%.

AnchorOmsättning och rOmsättning och rörörelserelseresultatesultat
Wärtsiläs omsättning för 2019 var stabil jämfört med föregående år och uppgick till 5.170 miljoner euro (5.174). De
ökade leveranserna av marinutrustning och tillväxten i servicevolymen kompenserade för nedgången i leveranserna
av energiutrustning. Wärtsilä Marine stod för 64% av omsättningen och Wärtsilä Energy för 36%. Den
servicerelaterade omsättningen ökade med 3% till 2.502 miljoner euro (2.419). Med beaktande av
valutakursförändringarna ökade den servicerelaterade omsättningen med 2%. Cirka 67% av Wärtsiläs omsättning
var denominerad i euro, 20% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Rörelseresultatet för räkenskapsperioden var 362 miljoner euro (543), dvs. 7,0% av omsättningen (10,5). Det
jämförbara rörelseresultatet var 457 miljoner euro (577), dvs. 8,8% av omsättningen (11,2). De jämförelsestörande
posterna inkluderade kostnader på 95 miljoner euro (35) relaterade till omstruktureringsprogram samt
tilläggskostnader i samband med nedläggningen av samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company (WHEC) i
Sydkorea. Det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Marine uppgick till 305 miljoner euro (380) eller 9,1% av
omsättningen (13,5), medan det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Energy uppgick till 152 miljoner euro (197)
eller 8,3% av omsättningen (8,4). Jämförbart justerat EBITA var 498 miljoner euro (621), dvs. 9,6% av omsättningen
(12,0). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 41 miljoner euro (43). Resultatsiffrorna omfattar utgifter på
152 miljoner euro för överskridningar av kostnader för vissa stora och komplexa projektleveranser inom
affärsområdena Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy. Av det totala beloppet redovisades 51 miljoner euro för
Wärtsilä Marine och 101 miljoner euro för Wärtsilä Energy. Vidtagna åtgärder för att undvika att liknande problem
uppstår i framtiden inbegriper strängare kontroller av tekniska bedömningar och processen för godkännande av
leverantörer samt förstärkning av projektledningsorganisationen.

De finansiella posterna för perioden januari–december var -47 miljoner euro (-40). Nettoräntorna var -12 miljoner
euro (-7). Vinsten före skatter var 315 miljoner euro (502). Skatterna uppgick till 97 miljoner euro (116), vilket
motsvarar en effektiv skattesats på 30,7% (23,1). Skatteutgifter från tidigare finansiella perioder belastade den
effektiva skattesatsen. Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 218 miljoner euro (386). Resultatet per aktie
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var 0,37 euro (0,65) och det egna kapitalet per aktie 4,05 euro (4,09). Avkastningen på investeringar (ROI) var
11,5% (18,1), medan avkastningen på eget kapital (ROE) var 9,0% (16,1).

LeverLevererade megawatterade megawatt

2019 2018 Förändring

Marine 11 505505 1 087 38%

Energy 22 072072 3 706 -44%

Wärtsiläs leveranser totalt 33 577577 4 793 -25%

Samföretagens leveranser 432432 756 -43%

Leveranser totaltLeveranser totalt 44 009009 55 549549 -28%-28%

AnchorFinansiering och kassaflödeFinansiering och kassaflöde
Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten uppgick till 232 miljoner euro (470) under 2019. Kassaflödet
försvagades av nedgången i rörelseresultatet och ökningen i rörelsekapitalet. Det sistnämnda berodde på ökade
varulager främst till följd av kommande skrubberleveranser. Rörelsekapitalet uppgick till 732 miljoner euro (581) i
slutet av räkenskapsperioden, en minskning med 138 miljoner euro från slutet av september. De erhållna
förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 452 miljoner euro (584). I slutet av september uppgick
förskottsbetalningarna till 609 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 369 miljoner euro
(487) och de icke utnyttjade krediterna till 640 miljoner euro (640).

Wärtsiläs räntebärande lån var 1.096 miljoner euro (823) i slutet av december. Ökningen i räntebärande lån beror
främst på att leasingskulder på 188 miljoner euro redovisas i balansräkningen till följd av den nya IFRS
16-standarden. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 99
miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 997 miljoner euro. De räntebärande lånen, netto, ökade till 726
miljoner euro (333) på grund av det svaga kassaflödet och implementeringen av IFRS 16-standarden.
Nettoskuldsättningsgraden var 0,30 (0,14) och soliditeten 40,8% (44,4). Exklusive leasingskulder uppgick
nettoskuldsättningsgraden till 0,22.
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AnchorBruttoinvesteringarBruttoinvesteringar
Investeringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 116 miljoner
euro (110) under 2019. Investeringarna i förvärv uppgick till 6 miljoner euro (196). I jämförelsesiffran ingår förvärvet
av Transas, som slutfördes i maj 2018. Avskrivningarna och nedskrivningarna under räkenskapsperioden uppgick till
180 miljoner euro (130). Ökningen beror på implementeringen av den nya leasingstandarden IFRS 16.

År 2020 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning
vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

AnchorFörvärv och avyttringarFörvärv och avyttringar
I maj meddelade Wärtsilä förvärvet av Ships Electronic Services Ltd (SES), ett brittiskt företag specialiserat på
navigations- och kommunikationselektronik samt installations-, underhålls- och reparationstjänster, främst för
kommersiella fartyg och fritidsfartyg. SES, som grundades 1974, har sitt huvudkontor i Rochester, och företaget har
nio andra kontor i Storbritannien.

I december meddelade Wärtsilä om avyttringen av Wärtsilä ELAC Nautik GmbH (ELAC Nautik) till Cohort plc, ett
brittiskt noterat bolag som specialiserat sig på försvar, säkerhet och relaterade marknadssektorer. ELAC Nautik blev
en del av Wärtsilä i samband med förvärvet av L-3 Communications MSI år 2015. Företaget fokuserar främst på
hydroakustiska produkter, inklusive ekolod, undervattenskommunikationssystem, och ekosystem för små och
medelstora militära ubåtar. ELAC Nautik sysselsätter cirka 120 personer och omsätter ca 21 miljoner euro om
året. Transaktionen kräver godkännanden och den förväntas vara slutförd i början av 2020.

AnchorStrategiska prStrategiska projekt och partnerskapojekt och partnerskap
I april fattade Wärtsilä beslut om att tillhandahålla startfinansiering för Soletair Power Oy, ett uppstartsföretag i
Finland som är verksamt inom området Power-to-X.Soletair Power Oy har utvecklat ett koncept för att förbättra
luftkvaliteten i byggnader genom att fånga in koldioxid och omvandla den till syntetiskt förnybart bränsle. I maj
tillkännagav Wärtsilä och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet ett forskningssamarbete om modellering av
strategiska kraftsystem i syfte att förstå och utveckla vägar mot 100% förnybara energikällor.

I juni ingick Wärtsilä ett samarbetsavtal med Aggreko, en global kraftutrustningsleverantör, om att introducera ett
nytt koncept på kraftverksmarknaden som byggts kring Wärtsiläs Modular Block-lösning.Samarbetet kommer
också att möjliggöra nya affärs- och finansieringsmodeller som till exempel el som tjänst eller uthyrning.
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I september undertecknade Wärtsilä och Q Power Oy, ett finskt bio-metaniseringsföretag, ett samarbetsavtal för att
påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av förnybara bränslen. Företagen kommer att arbeta tillsammans
för att utveckla marknaden och hitta nya affärsmöjligheter för biometanisering och syntetiska bränslen globalt.

I oktober deltog Wärtsilä i grundandet av en ny global cybersäkerhetsallians för operativ teknik, som syftar till att
överbrygga farliga luckor i säkerheten för operativ teknik och industriella styrsystem. Operativ teknik omfattar hård-
och mjukvara som används för att kontrollera fysiska system, till exempel maskiner i fabriker, kraftverk, fartyg eller
hamnar. Sakernas internet och uppkoppling av produktionssystem med varandra i smarta fabriker innebär att det
finns en markant och snabbt växande risk för allvarliga säkerhetsluckor i dessa miljöer.

I november tillkännagav Wärtsilä och Singaporebaserade PSA Marine samarbetsplaner för att skapa smart teknik för
marinsektorn.Särskilda samarbetsområden omfattar användning av elektrisk teknik eller hybridteknik som främjar
användningen av utsläppssnåla energi- och driftsystem, införlivandet av nästa generations smarta fartygsteknik,
införandet av säkra uppkopplingsmöjligheter för att underlätta utbyte av data mellan fartyg och land samt
marknadsföring och varumärkesorienterade aktiviteter som skapar medvetenhet.

I december undertecknade Wärtsilä ett strategiskt utvecklingsavtal med det kinesiska statsägda skeppsvarvet
CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limited.Syftet med det femåriga avtalet är att skapa en
samarbetsram och en fungerande mekanism för forskning och utveckling av hybridkraftsystem. Wärtsilä kommer att
stödja Huangpu Wenchong under konstruktionsfaserna med tekniska innovationer, val av system,
prestandaberäkningar och långsiktiga tjänster.

AnchorInnovationerInnovationer, forskning och utveckling, forskning och utveckling
Utgifterna för forskning och utveckling uppgick till 164 miljoner euro (165) under 2019, vilket motsvarade 3,2% av
omsättningen (3,2). De viktigaste fokusområdena var digitalisering, förbättrad verkningsgrad, bränsleflexibilitet och
mindre miljökonsekvenser.

Under året utvidgades sortimentet på Wärtsilä 31-motorer då 31SG-gasmotorn gjordes tillgänglig för
marinapplikationer och 31DF-flerbränslemotorn för kraftförsörjningsmarknaden. Wärtsilä 31SG-motorn minskar
ytterligare de totala kostnaderna för ägande och miljöavtrycket för fartyg som är verksamma i regioner där det finns
en utvecklad infrastruktur för gasförsörjning. Den enbart gasdrivna motorn som drivs med magra
bränsleblandningar möjliggör ytterligare optimering av motorns termiska effektivitet, vilket minskar utsläppen av
växthusgaser och underlättar anpassningen till alternativa tyngre gasbränslen, såsom LPG. Wärtsilä 31SG-motorn
är perfekt lämpad för hybridapplikationer, eftersom den ger enastående termisk effektivitet. Den möjliggör också
lägre investeringskostnader som bidrar till att kompensera för den extra kostnaden för energilagring. Wärtsilä 31DF-
motorn erbjuder i sin tur oöverträffad effektivitet i öppen cykel, bränsleflexibilitet och oöverträffade dynamiska
operativa funktioner för marknader där gasförsörjning förväntas bli bättre men ännu inte är tillgänglig, eller där det
finns farhågor om tillgängligheten eller priset på gasformiga bränslen.

På energimarknaden lanserade Wärtsilä Engine+ Hybrid Energy, en lösning som kombinerar motorer och
energilagring för att bilda ett helt integrerat, automatiserat system som ger tillförlitlig och miljövänlig kraftproduktion
samt en förbättrad verkningsgrad för operatörer och kraftproducenter på separata elnät. Lösningen levererar last
direkt, åtgärdar stegvisa ändringar och intermittenser, och ger roterande reserver. Kontrollplattformen GEMS skickar
automatiskt tillgängliga resurser och tar hänsyn till eventuella operativa begränsningar för att säkerställa optimal drift.
Wärtsilä introducerade också lösningen Modular Block. Detta prefabricerade, modulärt konfigurerade och
expanderbara hölje för Wärtsiläs medelvarviga 34SG gasmotorgeneratorer möjliggör en minskning av
installationstiden på plats från flera månader till några veckor. Lösningen gör också Wärtsiläs avancerade
medelvarviga motorteknik tillgänglig för applikationer där motorerna annars inte skulle kunna användas i
konventionella byggnader.

Den digitala utvecklingen omfattade lanseringen av Wärtsilä Online, en ny webbaserad kundplattform som syftar till
att tillhandahålla en toppmodern supporttjänst som gör det möjligt för kunderna att bättre hantera sina
anläggningar. Wärtsilä Online möjliggör mobil användning, nya funktioner för smart underhållshantering och
samarbete i realtid. Wärtsilä introducerade också en digital version av Operim-lösningen och den nya
färdplanerings- och optimeringslösningen Navi-Planner samt den proaktiva underhållsprodukten Expert Insight.
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Genom att digitalt stärka fysiska produkter med hjälp av bättre datainsamlingsmöjligheter och molnbaserade
analyser, möjliggör Operim förbättringar i operativ prestanda genom kontinuerlig övervakning och rapportering av
nyckeltal, tillsammans med virtuell instrumentering. Insamlade data skickas till systemets användare i realtid, vilket
möjliggör lämpligt och aktuellt manuellt eller självständigt beslutsfattande på ett förutsägbart eller adaptivt sätt. Navi-
Planner har utvecklats av Transas, ett Wärtsilä-företag, och använder den elektroniska sjökortsdisplayen och
informationssystemet (ECDIS) för att avsevärt förkorta färdplaneringen och erbjuda
miniminavigeringssäkerhetsstandarder för en mindre erfaren besättning. Expert Insight gör det möjligt att leverera
kundsupport proaktivt från Wärtsiläs expertiscenter för att säkerställa långsiktiga och korrekta proaktiva
underhållsstrategier. Lösningen utnyttjar artificiell intelligens och avancerad diagnostik för att övervaka utrustning
och system i realtid, vilket möjliggör ökad säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet.

AnchorOmstrukturOmstruktureringspreringsprogramogram
I januari 2019 offentliggjorde Wärtsilä ett koncernomfattande program för att omstrukturera sin verksamhet och sina
resurser i syfte att säkerställa den framtida lönsamheten och konkurrenskraften. Programmet väntas resultera i en
global personalminskning på ca 1.200 anställda och kostnadsnedskärningar på 100 miljoner euro. De relaterade
kostnaderna beräknas uppgå till 75 miljoner euro.

Merparten av de planerade åtgärderna vidtogs under året. Besparingar på ca 50 miljoner euro hade realiserats i
slutet av 2019, varav en betydande del var volymrelaterade. Kostnaderna för omstruktureringen uppgick till ca 70
miljoner euro under året. De återstående besparingarna och kostnaderna redovisas 2020.

AnchorPersonalPersonal
Wärtsilä hade 18.795 (19.294) anställda i slutet av december. Antalet anställda i genomsnitt under
januari–december var 19.110 (18.899). Wärtsilä Marine sysselsatte 13.460 (13.582) personer och Wärtsilä Energy
5.335 (5.712) i slutet av perioden.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (20) i Finland och 42% (40) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 23%
(24) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 11% (11) och personalen i övriga världen för 4% (4).

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Finansiell översikt 161

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


AnchorFörändringar i ledningenFörändringar i ledningen
Alid Dettke (38, fil.kand. dubbelexamen) utnämndes till personaldirektör och direktionsmedlem 24.10.2019. Dettke
anställdes av Wärtsilä i november 2017 och har senast ansvarat för den öppna innovationsverksamheten.

Päivi Castrén var personaldirektör till 24.10.2019.

Marco Ryan var Chief Digital Officer till 17.7.2019. Efter hans avgång integrerades Wärtsiläs digitala verksamheter i
Marine- och Energy-affärsområdena.

AnchorIcke-finansiell rapportIcke-finansiell rapport
Den ökande miljömedvetenheten skapar fundamentala förändringar inom både marin- och energiindustrin. Tack
vare sina olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och
förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter
Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä fäster vikt vid ansvarsfull
affärsverksamhet och har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter,
arbete, miljö och antikorruption.

Ansvarsfull afAnsvarsfull affärsverksamhetfärsverksamhet

I Wärtsiläs verksamhetsprinciper fastställs allmänna regler för alla medarbetare och riktlinjer för ansvarsfull
affärsverksamhet. Verksamhetsprinciperna kompletteras av policyer som omfattar hela koncernen, inklusive policyn
för kvalitet, miljö, hälsa och arbetarskydd, policyn för lika möjligheter och rättvisa anställningsrutiner samt policyerna
relaterade till antikorruption, rapportering om compliance och inköp.

Wärtsilä intar en aktiv roll i tillämpningen av verksamhetsprinciperna och främjar implementeringen av dem genom
effektiv kommunikation av innehållet till medarbetarna. Wärtsilä följer upp tillämpningen av dessa principer internt för
att se till att hela organisationen förstår och engagerar sig i dem. I slutet av 2019 hade 17.727 medarbetare, dvs.
94% av alla anställda, deltagit i utbildningen i verksamhetsprinciperna.

Leverantörer och affärspartner är en väsentlig del av den totala värdekedjan för Wärtsiläs produkter och tjänster. De
förväntas bedriva sin affärsverksamhet enligt samma höga lagstiftningsmässiga och etiska standarder och
affärsrutiner som Wärtsilä. Wärtsiläs specifika krav finns i bolagets mall for leverantörsavtal.
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MiljöprMiljöprestandaestanda

Wärtsiläs främsta bidrag till en förbättrad miljöprestanda går ut på att erbjuda kunderna tillförlitliga och säkra
teknologier och tjänster som utöver att uppfylla miljökraven bidrar till en hållbar utveckling inom marin- och
energiindustrin. Wärtsiläs produkter och lösningar har en driftstid på upp till 30 år. Därför är det viktigt att man
genom FoU-satsningar förbättrar produkternas och systemens prestanda och likaså att man tillämpar
livscykeltänkande på optimering av prestanda och strävar efter att utveckla lösningar som gynnar kompletta
kraftsystem och marina ekosystem. Förutom att förbättra produkternas miljöprestanda följer Wärtsilä också
fortlöpande upp konsekvenserna av sina aktiviteter och strävar efter att minska energiförbrukningen i sina lokaler.

Wärtsiläs policy för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd innehåller principer för hanteringen av
miljökonsekvenserna av Wärtsiläs produkter och tjänster. De potentiella riskerna i anslutning till miljöfrågor och
klimatförändringen har att göra med utsläppsbestämmelser och förändringar i kundernas attityder gentemot
förbränningsmotorer och fossila bränslen. Riskerna hanteras genom att man fokuserar på FoU-aktiviteter för att
förbättra produkternas effektivitet och minska utsläppen samt genom att utveckla ett brett utbud, inklusive
teknologier relaterade till minskning av avfall, bekämpning av buller och hantering av avlopps- och ballastvatten.
Under 2019 uppgick FoU-investeringar till 164 miljoner euro, vilket motsvarar 3,2% av omsättningen. Av dessa
investeringar fokuserade majoriteten på en förbättrad miljöprestanda. Viktiga framsteg under året omfattade
utvidgandet av sortimentet på Wärtsilä 31-motorer då 31SG-gasmotorn gjordes tillgänglig för marinapplikationer
och 31DF-flerbränslemotorn för kraftförsörjningsmarknaden. Utvecklingen av dessa motorer är ett direkt resultat av
Wärtsiläs pågående satsning på att minska utsläppen av växthusgaser från sina gasmotorer med 15% till 2020 från
nivån 2015. På marinmarknaden introducerade Wärtsilä flera lösningar till stöd för sin Smart Marine-vision, inklusive
nya navigationslösningar, hybridlösningar och lösningar som syftar till smartare prestanda och ökad lönsamhet. På
energimarknaden lanserade Wärtsilä en hybridenergilösning för isolerade och avlägsna elnät och Modular Block-
kraftverkslösningen som möjliggör en minskning av installationstiden på plats från flera månader till några veckor.

Sociala frågor och personalfrågorSociala frågor och personalfrågor

Wärtsilä är en ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder personalen en arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt,
förtroende, lika möjligheter och utrymme för personlig utveckling. Wärtsilä har undertecknat FN:s initiativ Global
Compact och stöder arbetsrättigheter som fastställts av Internationella arbetsorganisationen (ILO). Wärtsiläs policy
för lika möjligheter och rättvisa anställningsrutiner skapar gemensamma ramar för anställningspraxis i alla
Wärtsiläbolag. Personalledningsprocesser och -verktyg samt arbetsrutiner utvecklas för att säkerställa att de är
konsekventa över nationella och organisatoriska gränser. Wärtsilä har globala arbetsgraderingssystem och
belöningsprinciper för att garantera transparens och likabehandling för alla medarbetare, och de iakttas av alla
Wärtsiläenheter runt om i världen.

Målet för Wärtsiläs strategi för personalledning är att säkerställa att affärsenheterna har tillgång till nödvändiga
resurser samt kompetenta och motiverade medarbetare. För att utveckla deras kompetens erbjuds medarbetarna
ett stort urval av interna utbildningar i bland annat teknologi, arbetshälsa och arbetarskydd, språk och kultur,
projekthantering, miljö, säkerhet och ledarskap. År 2019 uppgick det genomsnittliga antalet utbildningsdagar till
2,07 per anställd.

Wärtsilä strävar efter att erbjuda medarbetare och leverantörer en trygg arbetsmiljö samt att minimera hälso- och
säkerhetsriskerna relaterade till användningen av bolagets produkter och tjänster. Principerna för Wärtsiläs
arbetshälsa och arbetarskydd fastställs i verksamhetsprinciperna samt policyn för kvalitet, miljö, arbetshälsa och
arbetarskydd (QEHS) samt direktivet för miljö, arbetshälsa och arbetarskydd (EHS). Alla Wärtsiläenheter ska ha ett
ledningssystem som överensstämmer med QEHS-policyn och EHS-direktivet. Dessutom tillämpar Wärtsiläbolagen
program för arbetshälsa och arbetarskydd enligt den lokala lagstiftningen. Wärtsilä strävar efter noll arbetsolyckor på
lång sikt. År 2019 var frekvensen för personskador som leder till förlorad arbetstid 2,25 (2,50).

Respekt för de mänskliga rättigheterRespekt för de mänskliga rättigheternana

Wärtsilä stöder och respekterar grundläggande mänskliga värden i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna. Wärtsilä har också undertecknat FN:s Global Compact och har därigenom förbundit sig till
dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Ingen medarbetare tillåts vidta någon
åtgärd som strider mot dessa principer för de mänskliga rättigheterna, vare sig direkt eller indirekt. Wärtsilä
accepterar inte tvångs- eller barnarbete i någon form. De mänskliga rättigheterna och arbetsrättigheterna utgör en
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del av utbildningen i verksamhetsprinciperna, och de är inkluderade i Wärtsiläs policy för lika möjligheter och rättvisa
anställningsrutiner samt i bolagets leverantörshandbok.

Antikorruption och bestickningAntikorruption och bestickning

Wärtsiläs verksamhetsprinciper, antikorruptionspolicy och brokerdirektiv förbjuder uttryckligen bolaget och dess
arbetstagare att erbjuda eller ta emot någon som helst förmån som betraktas som muta och att agera på ett sätt
som kan leda till intressekonflikter eller bristande lojalitet. Enligt dessa direktiv ska antikorruptionslagar iakttas i alla
länder där Wärtsilä har eller planerar att etablera affärsverksamhet, och dessutom ska eventuella fall av korruption
och bestickning rapporteras.

Wärtsilä känner till riskerna för att bli föremål för bedrägerier utförda av externa affärspartner och riskerna med
korruption och bedrägerier på flera marknader där bolaget bedriver affärsverksamhet. Därför förutsätts alla
medarbetare iaktta de strikta antikorruptionsreglerna. Wärtsilä ordnar omfattande utbildning för sin personal i
antikorruptionsprinciper och tillämplig lagstiftning samt i relevanta företagspolicyer och -procedurer. Fram till slutet
av 2019 hade 86% av Wärtsiläs medarbetare deltagit i antikorruptionsutbildning. Medarbetarna uppmuntras till att
komma med respons och rapportera om misstänkta oegentligheter till linjeledningen eller direkt till enheten för
juridiska ärenden, compliance-funktionen eller interna revisionen. Wärtsilä har också ett dedikerat verktyg med vars
hjälp medarbetare kan rapportera om oegentligheter.

AnchorRapporteringssegmentenRapporteringssegmenten
WWärtsilä Marineärtsilä Marine

Operativ miljöOperativ miljö

Under 2019 registrerades 1.153 kontrakt på nybyggen (1.237 år 2018 exklusive sena kontrakt). Den ekonomiska
osäkerheten, handelsspänningarna och de regleringsmässiga övervägandena resulterade i en dämpad
beställningsaktivitet särskilt på handelsfartygsmarknaden. Under året konsoliderades många skeppsvarv, i syfte att
förbättra konkurrenskraft och hantera den rådande överkapaciteten bättre.

Aktiviteten var fortsatt solid inom gastankfartygssegmentet tack vare den ökade efterfrågan på flytande naturgas
(LNG), gasens ökande roll i den globala energimixen och de stabila spotpriserna. Inom kryssningsfartygssegmentet
gynnade beställningsaktiviteten små och medelstora fartyg till följd av det växande intresset för lyx- och
expeditionskryssningar samt kapacitetsbegränsningar när det gäller större fartyg. Investeringarna i
passagerarfärjesegmentet berodde fortfarande främst på ersättningar av äldre fartyg, medan utbudet och
efterfrågan på marknaden för passagerarfärjor var i balans. Inom offshoresektorn belastades intresset för
fartygsbeställningar av reaktiveringen och uppgraderingen av upplagda fartyg liksom av den långsamma ökningen i
utnyttjandegraden för fartyg och fraktpriserna.

Miljöfrågor och relaterade regelverk driver på arbetet för att minimera sjöfartsindustrins miljöavtryck. Detta resulterar
i ett växande intresse för LNG som bränsle och i hybridbatteripaket i alla fartygssegment. Även om
bränsleprisskillnaderna stöder investeringar i skrubberteknik, har osäkerheten kring den framtida utvecklingen och
tillgången till bränsle fördröjt beslutsfattandet bland kunderna.

Efterfrågan på marinservice var solid. Utvecklingen var mest positiv inom handelsfartyg samt kryssningsfartyg och
passagerarfärjor. Inom kryssningsfartyg gynnade aktiviteten service av automations- och navigationslösningar. Inom
handelsfartyg ökade efterfrågan särskilt i gastankfartygssegmentet till följd av en fortsatt tillväxt i LNG-handeln, och
större underhåll av många LNG-tankfartyg börjar bli aktuellt. De ekonomiska och handelsrelaterade
osäkerhetsfaktorerna resulterade i långsammare serviceaktivitet inom containerfartyg. Aktiviteten förbättrades från
en låg nivå inom offshorestödfartyg tack vare reaktiveringen av flottan och en ökande nyttjandegrad för fartygen.

Finansiell utvecklingFinansiell utveckling

Orderingången för 2019 uppgick till 3.517 miljoner euro (3.945), en minskning med 11% jämfört med motsvarande
period året innan. Orderingången i förhållande till omsättningen var 1,06 (1,40). Orderingången för service minskade
med 2% till 1.715 miljoner euro (1.747), medan orderingången för utrustning minskade med 18% till 1.802 miljoner
euro (2.198). I slutet av december var orderstocken 3.799 miljoner euro (3.651), vilket var 4% högre än året innan.
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Efterfrågan var störst i handelsfartygssegmentet, som, inklusive både konventionella handelsfartyg och
gastankfartyg, stod för 40% och 35% av orderingången för utrustning respektive service. Orderingången inom detta
segment inkluderade ett strategiskt viktigt kontrakt för leverans av lösningar för optimerad drift av fartygsflottor
(FOS) till Anglo-Easterns globala flotta med mer än 600 fartyg samt flera beställningar på gasbaserade lösningar,
kraftförsörjningslösningar och serviceavtal för gastankfartyg. Aktiviteten var stark även inom kryssningsfartyg och
passagerarfärjor, där Wärtsilä, förutom flera utrustningsbeställningar för kryssningsfartyg, tilldelades ett avtal om att
leverera ett integrerat paket av produkter, system och lösningar till Wasalines nya, effektiva och miljömässigt hållbara
RoPax-färja.

Omsättningen ökade med 18% till 3.330 miljoner euro (2.815) jämfört med föregående år. Omsättningen för service
ökade med 4% till 1.639 miljoner euro (1.577), medan omsättningen för utrustning ökade med 37% till 1.691
miljoner euro (1.238) främst tack vare en avsevärd ökning i skrubberleveranserna. Det jämförbara rörelseresultatet
var 305 miljoner euro (380), dvs. 9,1% av omsättningen (13,5). Nedgången beror främst på utgifter på 51 miljoner
euro för kostnadsöverskridningar för vissa projektleveranser av gaslösningar och en lägre andel av resultatet från
samföretag. Ytterligare höjdes jämförelsesiffran av en realisationsvinst på 27 miljoner euro från avyttringen av
pumpverksamheten. Lönsamheten påverkades också av en högre proportionell andel av utrustningsleveranser i
omsättningsmixen 2019.

WWärtsilä Energyärtsilä Energy

Operativ miljöOperativ miljö

Aktiviteten på marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas var mycket lägre än året innan.
Energipolitiken ställer upp ambitiösa mål för utfasning av fossila bränslen, och energibolagen fortsätter att uppdatera
sina investeringsstrategier i enlighet med detta. I kombination med den makroekonomiska osäkerheten har detta
bromsat upp beslutsfattandet globalt. Det låga antalet nya kraftverksprojekt leder till en tuff konkurrensmiljö. I
motsats till utmaningarna inom utrustning var efterfrågan på service solid, eftersom kunderna fortsatte att se
fördelarna med att förbättra installationers tillförlitlighet med hjälp av långfristiga serviceavtal.

Wärtsiläs marknadsandel inom marknadssegmentet på upp till 500 MW ökade till 17% (14), medan globala order på
kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen minskade med 44% till 11,6 GW under den
tolvmånadersperiod som slutade i september 2019 (15,1 GW i slutet av juni). De globala beställningarna omfattar
order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW. Uppgifterna samlas in från McCoy Power
Report.

Finansiell utvecklingFinansiell utveckling

Orderingången för 2019 uppgick till 1.810 miljoner euro (2.362), en minskning med 23% jämfört med året innan.
Orderingången i förhållande till omsättningen var 0,98 (1,00). Orderingången för service ökade med 13% till 961
miljoner euro (851), främst tack vare den rekordhöga orderingången för långfristiga serviceavtal, som ökade med
50% jämfört med föregående år. Orderingången för utrustning minskade med 44% till 849 miljoner euro (1.511).
Orderstocken i slutet av december minskade med 17% och uppgick till 2.079 miljoner euro (2.515).

Efterfrågan på ny utrustning och service var störst i Asien samt Nord- och Sydamerika. Orderingången för ny
utrustning under året omfattade ett 132 MW flerbränslekraftverk till Bahamas för att stärka systemets tillförlitlighet,
ett 200 MW flerbränslekraftverk till Kambodja för att stabilisera elnätet och möjliggöra en ökande nivå av förnybar
energiintegration i systemet samt en order för den första Modular Block-lösningen på 40 MW i Mali. Wärtsilä fick
också flera beställningar på energilagrings- och optimeringslösningar, till exempel energilagringsprojektet i
Sydostasien med en total kapacitet på 100 MW/100 MWh. Undertecknade servicekontrakt omfattade Wärtsiläs
största långfristiga drifts- och underhållsavtal som undertecknades med Energia del Pacifico för ett kraftverk som
byggs i El Salvador. Orderingången för detta kontrakt kommer att redovisas när anläggningen är i drift. Övriga
viktiga kontrakt var ett serviceavtal för att underhålla Summits 464 MW kraftverk i Bangladesh och ett 5-årigt drifts-
och underhållsavtal för ett nyinstallerat 145 MW kraftverk i Myanmar.

Omsättningen minskade med 22% till 1.840 miljoner euro (2.359) jämfört med föregående år. Omsättningen för
service ökade med 2% till 863 miljoner euro (842), medan omsättningen för utrustning minskade med 36% till 977
miljoner euro (1.517). Det jämförbara rörelseresultatet under samma period var 152 miljoner euro (197), dvs. 8,3%
av omsättningen (8,4). I det jämförbara rörelseresultatet ingår utgifter på 101 miljoner euro för överskridningar av
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kostnader för vissa utrustningsprojekt. I jämförelsesiffran ingår avsättningar på ca 70 miljoner euro för att täcka
kostnadsöverskridningar och förseningar för två reservkraftsprojekt för kärnkraftverk.

AnchorRisker och osäkerhetsfaktorRisker och osäkerhetsfaktorer i afer i affärsverksamhetenfärsverksamheten
Handelsspänningarna, den geopolitiska osäkerheten och den eventuella avmattningen i den globala ekonomin
påverkar investeringsbesluten inom sjöfart, särskilt inom bulk- och containerfartygssektorerna. Den långsamma
ekonomiska tillväxten är också en risk när det gäller efterfrågeutvecklingen på servicemarknaden, men den
kapitalintensiva marknaden för nybyggen är känsligare för förändringar i konjunkturutsikterna. Förändringarna i den
finansiella miljön har resulterat i utmaningar för att säkerställa finansiering för nybyggen. Det fortsatta överutbudet på
marknaden kombinerat med låga fartygsbeställningar har lett till ytterligare prispress. Konsolidering bland de stora
varven är en potentiell riskfaktor som kan resultera en lägre försäljning av utrustning till följd av förändrade relationer
med varven. Bristen på tillgänglig varvskapacitet för eftermontering av skrubbrar har resulterat i förseningar i
projektleveranserna. Även om klimatförändringen kräver allt större ansträngningar för att minska utsläppen inom
sjöfart, kan osäkerheten kring utvecklingen av lagstiftningen bromsa upp nybyggen.

På kraftförsörjningsmarknaden fortsätter den sköra ekonomiska tillväxten och det långsamma beslutsfattandet
relaterat till den pågående omställningen på energimarknaden att vara de primära riskerna för hur efterfrågan
utvecklas. De geopolitiska spänningarna och konsekvenserna av handelshinder är också stora utmaningar för
efterfrågemiljön. Stora valutakursfluktuationer kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Pristrycket
på grund av den fortsatt hårda konkurrensen är fortfarande en riskfaktor.

En effektiv hantering av cyberrisker blir allt viktigare, eftersom cybersäkerhet har blivit en kritisk faktor i många
säkerhetssystem inom shipping. Detta är också fallet med den ökande betydelsen av energihanteringssystem när
användningen av förnybar energi ökar. Wärtsilä betonar ett holistiskt tillvägagångssätt i hanteringen av cyberrisker
och fysiska säkerhetsrisker i sin interna verksamhet och sina relationer med kunderna. Inom sina operativa och
administrativa aktiviteter har företagets cyberteam fortsatt närma sig compliance med protokollen IEC62443 och
ISO 27000. Dessa aktiviteter omfattar cybersäkerhet, riskhantering, upptäckt, säker utveckling av mjukvara,
utbildning, ändpunktsskydd, nätverkssäkerhet och rådgivning i cyberfrågor.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala
affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter,
arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och
varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar
göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt
och förlusten rimligt kan estimeras.

Avsnittet Risker och riskhantering i denna årsredovisning innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker
och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten.
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AnchorAktier och aktieägarAktier och aktieägaree
Under januari–december uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 333.483.579 aktier, vilket
motsvarade en omsättning på 3.947 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, såsom
Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var
229.045.024 aktier.

31.12.2019
Antal aktier och

röster
Aktieomsättning

1‑12/2019

WRT1V 591 723 390 333 483 579

1.1.-31.12.2019 Högsta Lägsta Medelkurs¹¹ Sista

Aktiekurs 15,56 8,78 11,82 9.85

1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs

Marknadsvärde 31.12.2019 31.12.2018

MEUR 5 828 8 222

Utländska aktieägare 31.12.2019 31.12.2018

% 52,8 54,5

FlaggningsanmälningarFlaggningsanmälningar

Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar under 2019:

Transaktions-
datum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %

22.2.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,94 5,35

26.2.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,07 5,42

22.3.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,82 5,38

26.4.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,02 5,18

3.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,95 5,18

7.5.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,00 5,23

10.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,98 5,23

21.5.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,02 5,16

24.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,97 5,16

31.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% Under 5% Under 5%

11.6.2019 Fiskars Oyj Abp Under 5% Under 5% Under 5%

AnchorBeslut av orBeslut av ordinarie bolagsstämmandinarie bolagsstämman
Bolagsstämman den 7.3.2019 fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska ha åtta ledamöter. Följande personer valdes in i styrelsen: Maarit Aarni-
Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto och Markus
Rauramo.

Till revisor för 2019 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.
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DividendDividend

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utdela 0,48 euro per aktie i dividend i två rater. Den första
dividendraten på 0,24 euro per aktie utdelades den 18.3.2019. Den andra dividendraten på 0,24 euro per aktie
utdelades den 27.9.2019.

Fullmakt för köp av bolagets egna aktierFullmakt för köp av bolagets egna aktier

Styrelsen befullmäktigades att besluta om köp av högst 57.000.000 av bolagets egna aktier. Fullmakten gäller till
slutet av nästa års stämma, dock inte längre än 18 månader efter bolagsstämmans befullmäktigande.

Fullmakt att emittera aktierFullmakt att emittera aktier

Styrelsen befullmäktigades att besluta om emission nya aktier eller överlåta aktier som innehas av bolaget. Det
maximala antalet aktier som kan emitteras får inte överstiga 57.000.000. Aktierna kan emitteras mot eller utan
vederlag. De kan också emitteras utan att beakta aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission om det
finns ett tungt vägande finansiellt skäl för detta. Fullmakten för styrelsen att emittera aktier gäller i tre år från
bolagsstämmans befullmäktigande och upphäver bolagsstämmans fullmakt av den 8.3.2018 att fördela bolagets
egna aktier.

StyrStyrelsens konstituerande möteelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Tom Johnstone till vice
ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde
inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén:Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto
Utnämningskommittén:Utnämningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto
Ersättningskommittén:Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone

Anchor
WWärtsiläs utsikterärtsiläs utsikter
Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under de kommande 12 månaderna väntas bli något lägre än under
de föregående 12 månaderna. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:

• Dämpad inom Wärtsilä Marine Business. De fåtaliga fartygsbeställningarna förväntas påverka antalet
order på utrustning.

• Dämpad inom Wärtsilä Energy Business. Även om en viss återhämtning förväntas i orderingången för
utrustning, är marknadsvillkoren fortfarande en utmaning.

För närvarande uppgår Wärtsiläs orderbok för 2020 till 3.571 miljoner euro (3.696). Siffran omfattar mest leveranser
av utrustning.
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Anchor
StyrStyrelsens förslag om utdelningelsens förslag om utdelning
Styrelsen föreslår att en dividend på 0,48 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2019. Moderbolagets
utdelningsbara medel uppgår till 993.534.893,15 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 239.590.080,77
euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 591.723.390. Dividenden betalas i två rater.

Den första dividendraten på 0,24 euro per aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
dividendutbetalningen 9.3.2020 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab.
Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 16.3.2020.

Den andra dividendraten på 0,24 euro per aktie betalas i september 2020. Den andra dividendraten betalas till
aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är antecknade i aktieägarförteckningen som
förvaltas av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på sitt möte
8.9.2020. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet
skulle infalla 10.9.2020 och utbetalningsdagen 17.9.2020.
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Anchor

Femårsöversikt

Wärtsilä presenterar vissa finansiella resultatmått som inte ingår i IFRS. Alternativa förhållanden, såsom jämförbart rörelseresultat, jämförbart
justerat EBITA, rörelseverksamhetens kassaflöde och nettoskuldsättningsgrad, är nyckeltalen som övervakas och används av ledningen för att
utvärdera företagets affärsutveckling och finansiella ställning. Vissa alternativa resultatmått, som jämförbart rörelseresultat och
nettoskuldsättningsgrad, är också mål för Wärtsiläs finansiella resultat. Alternativa resultatmått ger användbar information för kapitalmarknaderna.

De alternativa resultatmått som presenteras bör inte ses separat från IFRS-förhållanden. Formlerna för nyckeltalen finns i avsnittet Formler för
nyckeltal.

Justerad

MEUR 2019 2018 2017* 2016 2015

Omsättning 55 170170 5 174 4 911 4 801 5 029

utanför Finland % 98,598,5 98,9 97,7 97,5 97,8

Export från Finland 11 933933 2 145 1 953 1 804 1 936

Personal i medeltal 1919 110110 18 899 17 866 18 332 18 565

i Finland 33 868868 3 766 3 521 3 482 3 580

Orderstock 55 878878 6 166 5 100 4 696 4 882

Ur koncerUr koncernens rnens resultaträkningesultaträkning

Avskrivningar och nedskrivningar 180180 130 134 138 124

Resultatandel i intresse- och samföretag -9-9 13 13 14 17

Jämförbart rörelseresultat 457457 577 576 583 612

i procent av omsättningen % 8,88,8 11,2 11,7 12,1 12,2

Rörelseresultat 362362 543 538 532 587

i procent av omsättningen % 7,07,0 10,5 11,0 11,1 11,7

Jämförbart justerat EBITA 498498 621 612 618 643

i procent av omsättningen % 9,69,6 12,0 12,5 12,9 12,8

Finansiella intäkter och kostnader -47-47 -40 -47 -53 -34

Resultat före skatter 315315 502 491 479 553

i procent av omsättningen % 6,16,1 9,7 10,0 10,0 11,0

Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 218218 386 375 357 429

Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter -- - - - 22

Räkenskapsperiodens nettoresultat 218218 386 375 357 451

i procent av omsättningen % 4,24,2 7,5 7,6 7,4 9,0

Ur koncerUr koncernens balansräkningnens balansräkning

Anläggningstillgångar 22 518518 2 369 2 285 2 116 2 215

Omsättningstillgångar 33 797797 3 690 3 363 3 275 3 374

Tillgångar som innehas för försäljning 8282 - - - -

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 22 396396 2 418 2 352 2 288 2 201

Innehav utan bestämmande inflytande 1414 14 24 34 41

Räntebärande skulder 11 096096 823 619 629 724

Räntefria skulder 22 824824 2 804 2 653 2 441 2 623

Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 6868 - - - -

Eget kapital och skulder totalt 66 398398 6 059 5 648 5 391 5 589

Ur koncerUr koncernens kassaflödesanalysnens kassaflödesanalys

Rörelseverksamhetens kassaflöde 232232 470 430 613 255

Investeringarnas kassaflöde -95-95 -240 -235 -126 -288

Finansieringens kassaflöde -256-256 -118 -278 -339 -210

Bruttoinvesteringar 122122 306 255 146 346

i procent av omsättningen % 2,42,4 5,9 5,2 3,0 6,9
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Forsknings- och utvecklingskostnader 164164 165 141 131 132

i procent av omsättningen % 3,23,2 3,2 2,9 2,7 2,6

Dividendutdelning 284**284** 284 272 256 237

NyckeltalNyckeltal

Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning*** EUR 0,370,37 0,65 0,63 0,60 0,75

Dividend/aktie*** EUR 0,48**0,48** 0,48 0,46 0,43 0,40

Dividend/resultat % 130,8**130,8** 73,7 70,8 72,8 53,3

Räntebidrag 7,77,7 10,8 11,8 18,6 15,9

Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) % 11,511,5 18,1 18,5 17,1 21,0

Avkastning på eget kapital (ROE) % 9,09,0 16,1 16,0 15,6 20,2

Soliditet % 40,840,8 44,4 46,3 47,6 44,6

Nettoskuldsättningsgrad**** 0,300,30 0,14 0,10 0,07 0,17

Eget kapital/aktie*** EUR 4,054,05 4,09 3,97 3,87 3,72

Nettorörelsekapital (WCAP) EUR 732732 581 563 490 543

* Siffrorna i jämförelseperioden 2017 har justerats till följd av den nya IFRS 15-standarden.

** Styrelsens förslag.

*** Bolagsstämman beslöt 8.3.2018 att genomföra en vederlagsfri aktieemission (aktiesplit), som höjde antalet aktier till 591.723.390. Siffrorna i
jämförelseperioderna har justerats därefter.

**** Inkluderar de likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning.

Anchor

Nyckeltal för kvartalen

Justerad

MEUR
10–12/

2019
7–9/

2019
4–6/

2019
1–3/

2019
10–12/

2018
7–9/

2018
4–6/

2018
1–3/

2018
10–12/
2017**

OrOrderingångderingång

Wärtsilä Marine-affärsområdet* 951951 705705 936936 922922 1 031 1 009 1 027 877

Wärtsilä Energy-affärsområdet* 604604 274274 441441 494494 843 363 526 630

TTotaltotalt 11 555555 979979 11 377377 11 416416 1 874 1 372 1 553 1 507 1 514

OrOrderstock i slutet av räkenskapsperiodenderstock i slutet av räkenskapsperioden

Wärtsilä Marine-affärsområdet* 33 799799 33 895895 33 974974 33 861861 3 651 3 536 3 244 2 818

Wärtsilä Energy-affärsområdet* 22 079079 22 399399 22 496496 22 469469 2 515 2 382 2 660 2 672

TTotaltotalt 55 878878 66 294294 66 470470 66 330330 6 166 5 918 5 904 5 490 5 100

OmsättningOmsättning

Wärtsilä Marine-affärsområdet* 11 020020 776776 801801 733733 831 680 685 619

Wärtsilä Energy-affärsområdet* 664664 342342 416416 418418 701 650 561 447

TTotaltotalt 11 684684 11 118118 11 217217 11 151151 1 532 1 330 1 246 1 066 1 441

Resultatandel i intresse- och samföretag -2-2 -6-6 -1-1 3 3 4 3 6

Jämförbart justerat EBITA 213213 4949 123123 113113 237 152 134 98 250

i procent av omsättningen 12,612,6 4,44,4 10,110,1 9,89,8 15,4 11,5 10,7 9,2 17,4

Avskrivningar och nedskrivningar -39-39 -58-58 -42-42 -41-41 -37 -31 -31 -30 -42

avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -10-10 -10-10 -10-10 -11-11 -11 -11 -11 -10 -10
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Jämförbart rörelseresultat 202202 3939 113113 102102 226 141 123 88 241

i procent av omsättningen 12,012,0 3,53,5 9,39,3 8,98,9 14,7 10,6 9,8 8,3 16,7

Jämförelsestörande poster totalt -39-39 -28-28 -17-17 -11-11 -20 -12 -3 -19

Rörelseresultat 164164 1111 9696 9191 206 141 111 85 222

i procent av omsättningen 9,79,7 1,01,0 7,97,9 7,97,9 13,4 10,6 8,9 8,0 15,4

Finansiella intäkter och kostnader -11-11 -11-11 -13-13 -13-13 -12 -11 -8 -9 -10

Resultat före skatter 153153 8383 7878 194 130 102 76 211

Inkomstskatter -51-51 -5-5 -21-21 -19-19 -41 -29 -28 -19 -47

Räkenskapsperiodens resultat 102102 -5-5 6262 5959 153 101 75 57 165

Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,170,17 -0,01-0,01 0,110,11 0,100,10 0,25 0,17 0,13 0,10 0,28

Bruttoinvesteringar 4444 2424 3232 2323 48 26 194 37 79

aktier och förvärv 22 44 -1 177 20 45

Rörelseverksamhetens kassaflöde 295295 -61-61 -37-37 3535 349 122 41 -42 276

Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av
räkenskapsperioden 732732 870870 784784 656656 581 782 790 726 563

Anställda i slutet av räkenskapsperiodenAnställda i slutet av räkenskapsperioden

Wärtsilä Marine-affärsområdet* 1313 460460 1313 530530 1313 598598 1313 467467 13 582 13 727 13 609 12 618

Wärtsilä Energy-affärsområdet* 55 335335 55 488488 55 641641 55 758758 5 712 5 692 5 622 5 564

TTotaltotalt 1818 795795 1919 018018 1919 239239 1919 225225 19 294 19 420 19 231 18 182 18 065

* Siffrorna för segmenten i jämförelseperioden 2018 har justerats för att återspegla den nya organisationstrukturen.

** Siffrorna i jämförelseperioden 2017 har justerats till följd av den nya IFRS 15-standarden.

Anchor

Formler för nyckeltal

AAvkastning på sysselsatt kapital (ROI)vkastning på sysselsatt kapital (ROI)

resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader

eget kapital och skulder – räntefria skulder – avsättningar, i medeltal under räkenskapsperioden
x 100

AAvkastning på eget kapital (ROE)vkastning på eget kapital (ROE)

räkenskapsperiodens resultat

eget kapital, i medeltal under räkenskapsperioden
x 100

BruttoinvesteringarBruttoinvesteringar

investeringar i aktier och förvärv + investeringar i immateriella och materiella tillgångar
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Räntebärande nettoskulderRäntebärande nettoskulder

långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder + långfristiga och kortfristiga leasingskulder – räntebärande fordringar – likvida medel

RäntebidragRäntebidrag

resultat före skatter + avskrivningar och nedskrivningar + räntekostnader och övriga finansiella kostnader

räntekostnader och övriga finansiella kostnader

SoliditetSoliditet

eget kapital

eget kapital och skulder totalt – erhållna förskott
x 100

NettoskuldsättningsgradNettoskuldsättningsgrad

räntebärande skulder – likvida medel

eget kapital

Resultat per aktie (EPS), förResultat per aktie (EPS), före/efter utspädninge/efter utspädning

räkenskapsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden

Eget kapital per aktieEget kapital per aktie

eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare

justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden

Dividend per aktieDividend per aktie

betalda dividender under räkenskapsperioden

justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden

Dividend per rDividend per resultatesultat

dividend per aktie

resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning
x 100

DirDirektavkastningektavkastning

dividend per aktie

justerad aktiekurs i slutet av räkenskapsperioden
x 100

P/E-talP/E-tal

justerad aktiekurs i slutet av räkenskapsperioden

resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning

P/BVP/BV-tal-tal

justerad aktiekurs i slutet av räkenskapsperioden

eget kapital per aktie

NettorNettorörörelsekapital (WCAP)elsekapital (WCAP)

(varor i lager + kundfordringar + skattefordringar + övriga räntefria fordringar)
– (skulder till leverantörer + erhållna förskott + pensionsförpliktelser + avsättningar + skatteskulder + övriga räntefria skulder – dividendskulder)

OrOrderstockderstock

Värdepresentation av beställningar som görs av kunder men som ännu inte levererats. För serviceavtal ingår i orderstocken endast den förväntade
nettoomsättningen för de kommande 24 månaderna.
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OrOrderingångderingång

Totalt antal order som erhållits under räkenskapsperioden som ska levereras antingen under innevarande räkenskapsperiod eller därefter.

RörRörelserelseresultatesultat

omsättning + övriga intäkter – kostnader – avskrivningar och nedskrivningar +/– resultatandel i intresse- och samföretag

Jämförbart justerat EBITJämförbart justerat EBITAA

rörelseresultat – jämförelsestörande poster – avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden

Jämförbart rJämförbart rörörelserelseresultatesultat

rörelseresultat – jämförelsestörande poster

JämförJämförelsestörande posterelsestörande poster

Specifika intäkter och kostnader presenteras som jämförelsestörande poster, när dessa har en signifikant inverkan på Wärtsilä's resultaträkning.
Jämförelsestörande poster består av intäkter och kostnader, som uppkommer i samband med omstruktureringåtgärder för att justera kapaciteten
av Wärtsilä's verksamhet. De kan också innehålla övriga intäkter och kostnader som uppkommit utanför Wärtsilä's normala verksamhet, som till
exempel nedskrivningar, kostnader relaterade till förvärv, kostnader bokförda i samband med rättsilga avgöranden med tredje part eller
oförutsägbara förpliktelser från tidigare avvecklad verksamhet.
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Anchor
BokslutBokslut

Anchor
KoncerKoncernens bokslutnens bokslut

Anchor

Koncernens resultaträkning

MEUR 2019 2018 Not

Omsättning 55 170170 5 174 1 5

Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete 137137 64

Tillverkning för eget bruk 1818 14

Övriga intäkter 6767 80 6

Material och tjänster -3-3 003003 -2 852 7

Kostnader för ersättningar till anställda -1-1 260260 -1 175 8

Avskrivningar och nedskrivningar -180-180 -130 9

Övriga kostnader -578-578 -648 10

Resultatandel i intresse- och samföretag -9-9 13 17

RörRörelserelseresultatesultat 362362 543

i procent av omsättningen 7,07,0 10,5

Finansiella intäkter 2727 24 11

Finansiella kostnader -74-74 -65 11

Resultat förResultat före skattere skatter 315315 502

Inkomstskatter -97-97 -116 12

Räkenskapsperiodens rRäkenskapsperiodens resultatesultat 218218 386

Fördelning:

Moderbolagets aktieägare 217217 386 13

Innehav utan bestämmande inflytande 11 1

218218 386

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):

Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,370,37 0,65 13

Noter är en del av det här bokslutet.
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Anchor

Rapport över totalresultat

MEUR 2019 2018 Not

Räkenskapsperiodens rRäkenskapsperiodens resultatesultat 218218 386

Övrigt totalrÖvrigt totalresultat efter skatter:esultat efter skatter:

PosterPoster, som inte kommer att omklassificeras till r, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningenesultaträkningen

Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -20-20 -3

Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 55

PosterPoster, som inte kommer att omklassificeras till r, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totaltesultaträkningen, totalt -16-16 -4

PosterPoster, som kan omklassificeras till r, som kan omklassificeras till resultaträkningenesultaträkningen

Omräkningsdifferenser

för moderbolagets aktieägare 4242 -23

för innehav utan bestämmande inflytande -1

Intresse- och samföretag, andel av övriga totalresultat -1-1 -1

Kassaflödessäkring

värdering till verkligt värde 44 -17 26

överförts till resultaträkningen 1919 -8

Skatter på posterSkatter på poster, som kan omklassificeras till r, som kan omklassificeras till resultaträkningenesultaträkningen

Kassaflödessäkring

värdering till verkligt värde 3

överförts till resultaträkningen -4-4 2

PosterPoster, som kan omklassificeras till r, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totaltesultaträkningen, totalt 6060 -45

Räkenskapsperiodens övriga totalrRäkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatteresultat efter skatter 4545 -48

Räkenskapsperiodens totalrRäkenskapsperiodens totalresultatesultat 263263 338

Fördelning av totalresultat:

Moderbolagets aktieägare 262262 338

Innehav utan bestämmande inflytande 11

263263 338

Noter är en del av det här bokslutet.
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Anchor

Koncernens balansräkning

MEUR 31.12.2019 31.12.2018 Not

TTillgångarillgångar

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångar

Goodwill 11 380380 1 355 14

Immateriella tillgångar 397397 392 14

Materiella tillgångar 307307 324 15

Nyttjanderättstillgångar 185185 16

Innehav i intresse- och samföretag 4242 66 17

Övriga placeringar 1818 16 18

Räntebärande placeringar 11 3 18

Uppskjuten skattefordran 155155 129 24

Kundfordringar 1919 49 18

Övriga fordringar 1515 34 21

Anläggningstillgångar totaltAnläggningstillgångar totalt 22 518518 2 369

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångar

Varor i lager 11 365365 1 165 19

Kundfordringar 11 237237 1 222 18 20

Skattefordringar 4242 31

Avtalstillgångar 515515 557 20

Övriga fordringar 281281 228 21

Likvida medel 358358 487 22 23

Omsättningstillgångar totaltOmsättningstillgångar totalt 33 797797 3 690

Tillgångar som innehas för försäljning 8282 4

TTillgångar totaltillgångar totalt 66 398398 6 059

Eget kapital och skulderEget kapital och skulder

Eget kapitalEget kapital

Aktiekapital 336336 336 26

Överkursfond 6161 61 26

Omräkningsdifferens -114-114 -155 26

Fond för verkligt värde -11-11 -31 26

Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -55-55 -39 25

Balanserad vinst 22 178178 2 245

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägarEget kapital som tillhör moderbolagets aktieägaree 22 396396 2 418

Innehav utan bestämmande inflytande 1414 14

Eget kapital totaltEget kapital totalt 22 410410 2 432

SkulderSkulder
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Långfristiga skulderLångfristiga skulder

Räntebärande skulder 997997 748 18 23 28

Uppskjuten skatteskuld 8383 99 24

Pensionsförpliktelser 155155 149 25

Avsättningar 4545 54 27

Avtalsskulder 3838 41 20

Övriga skulder 11 1 29

Långfristiga skulder totaltLångfristiga skulder totalt 11 317317 1 092

Kortfristiga skulderKortfristiga skulder

Räntebärande skulder 9999 74 18 23 28

Avsättningar 278278 251 27

Skulder till leverantörer 624624 596 18 28

Skatteskulder 100100 81

Avtalsskulder 880880 888 20

Övriga skulder 622622 645 29

Kortfristiga skulder totaltKortfristiga skulder totalt 22 603603 2 535

Skulder totaltSkulder totalt 33 920920 3 627

Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 6868 4

Eget kapital och skulder totaltEget kapital och skulder totalt 66 398398 6 059

Noter är en del av det här bokslutet.
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Anchor

Koncernens kassaflödesanalys

MEUR 2019 2018 Not

RörRörelseverksamhetens kassaflöde:elseverksamhetens kassaflöde:

Räkenskapsperiodens resultat 218218 386

Justeringar:

Avskrivningar och nedskrivningar 180180 130 9

Finansiella intäkter och kostnader 4747 39 11

Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga
korrektivposter -15-15 -26

Resultatandel i intresse- och samföretag 99 -13 17

Inkomstskatter 9797 116 12

Övriga justeringar, som inte påverkar kassaflöde 33 -7

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 540540 625

Förändring av rFörändring av rörörelsekapital:elsekapital:

Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) 99 -22

Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) -213-213 -130 19

Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) 7474 117

Förändring av rörelsekapital -130-130 -35

RörRörelseverksamhetens kassaflöde förelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skattere finansiella poster och skatter 410410 589

Finansiella poster och skatter:Finansiella poster och skatter:

Ränteintäkter 44 6

Räntekostnader -13-13 -14

Övriga finansiella intäkter och kostnader -27-27 -7

Betalda skatter -141-141 -104

Finansiella poster och skatter -178-178 -119

RörRörelseverksamhetens kassaflödeelseverksamhetens kassaflöde 232232 470

InvesteringarInvesteringarnas kassaflöde:nas kassaflöde:

Förvärv -4-4 -191 2

Investeringar i intresse- och samföretag -1 17

Övriga placeringar -2-2 -3 18

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -116-116 -110 14 15

Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag 13

Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 2525 11 14 15

Överlåtelseinkomster från aktier i dotterbolag 11 41 3

Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar 1

InvesteringarInvesteringarnas kassaflödenas kassaflöde -95-95 -240

Kassaflöde efter investeringarKassaflöde efter investeringar 137137 230

Finansieringens kassaflöde:Finansieringens kassaflöde:

Upptagna långfristiga lån 150150 279

Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -105-105 -84 28
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Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 22 -4

Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -18-18 -35

Betalda dividender -284-284 -274

Finansieringens kassaflödeFinansieringens kassaflöde -256-256 -118

Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-)Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -119-119 112

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 487487 379

Kursdifferenser -5

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut* 369369 487

* Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut inkluderar de likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning.

Noter är en del av det här bokslutet.
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Anchor

Sammanställning över förändring i eget kapital

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare

Innehav utan
bestämmande

inflytande

Eget
kapital

totalt

MEUR
Aktie-

kapital

Över-
kurs-
fond

Om-
räknings-
differens

Fond
för

verkligt
värde

Omvärde-
rings-

effekter i
förmåns-

bestämda
netto-

skulder
Balanse-
rad vinst Totalt

Eget kapital 1.1.2018Eget kapital 1.1.2018 336 61 -132 -10 -38 2 135 2 352 24 2 376

Omräkningsdifferenser -24 -24 -1 -25

Kassaflödessäkring

nettoförändring i verkligt värde efter
skatt -14 -14 -14

överförts till resultaträkningen med
avdrag för skatter -6 -6 -6

Förmånsbestämda planer -3 -3 -3

Övriga förändringar 3 -3

TTotalrotalresultatesultat -24 -20 -1 -3 -47 -1 -48

Räkenskapsperiodens resultat 386 386 1 386

Räkenskapsperiodens totalrRäkenskapsperiodens totalresultatesultat -24 -20 -1 383 338 338

Transaktioner med aktieägare

betalda dividender -272 -272 -3 -275

placeringar från innehav utan
bestämmande inflytande i avyttrade
dotterbolag -7 -7

Eget kapital 31.12.2018Eget kapital 31.12.2018 336 61 -155 -31 -39 2 245 2 418 14 2 432

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare

Innehav utan
bestämmande

inflytande

Eget
kapital

totalt

MEUR
Aktie-

kapital

Över-
kurs-
fond

Om-
räknings-
differens

Fond
för

verkligt
värde

Omvärde-
rings-

effekter i
förmåns-

bestämda
netto-

skulder
Balanse-
rad vinst Totalt

Eget kapital 1.1.2019Eget kapital 1.1.2019 336336 6161 -155-155 -31-31 -39-39 22 245245 22 418418 1414 22 432432

Omräkningsdifferenser 4141 4141 4141

Kassaflödessäkring

nettoförändring i verkligt värde efter
skatt 44 44 44

överförts till resultaträkningen med
avdrag för skatter 1616 1616 1616

Förmånsbestämda planer -16-16 -16-16 -16-16

TTotalrotalresultatesultat 4141 2020 -16-16 4545 4545

Räkenskapsperiodens resultat 217217 217217 11 218218

Räkenskapsperiodens totalrRäkenskapsperiodens totalresultatesultat 4141 2020 -16-16 217217 262262 11 263263

Transaktioner med aktieägare

betalda dividender -284-284 -284-284 -1-1 -285-285

Eget kapital 31.12.2019Eget kapital 31.12.2019 336336 6161 -114-114 -11-11 -55-55 22 178178 22 396396 1414 22 410410

Tilläggsuppgifter gällande aktiekapital, överkursfond, omräkningsdifferens och fond för verkligt värde i not 26. Eget kapital.
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Anchor
Redovisningsprinciper för koncerRedovisningsprinciper för koncernrnredovisningedovisning
BasinformationBasinformation
Wärtsilä Oyj Abp är ett finländskt börsnoterat bolag grundat enligt finsk lagstiftning. Bolagets registrerade adress är
Kolkajsgränden 2, 00180 Helsingfors. Wärtsilä Oyj Abp är Wärtsiläkoncernens moderbolag.

Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och
energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä
både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

År 2019 uppgick Wärtsiläs nettoomsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.110 anställda. Företaget har
verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på
Nasdaq Helsinki.

Styrelsen för Wärtsilä Oyj Abp har vid sitt möte 29.1.2020 gett sitt godkännande för publicering av detta bokslut.
Enligt Finlands aktiebolagslag har aktieägarna rätt att godkänna eller förkasta bokslutet på bolagsstämman som
hålls efter att bokslutet har publicerats. Bolagsstämman kan även fatta beslut om att ändra bokslutet.

GrunderGrunderna för upprättandet av årsrna för upprättandet av årsredovisningenedovisningen
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU antagna internationella rapporteringsstandarderna
(International Financial Reporting Standards, IFRS), varvid de IAS- och IFRS-standarder samt SIC- och IFRIC-
tolkningar som var i kraft 31.12.2019 har tillämpats. Med internationella rapporteringsstandarder avses i Finlands
bokföringslag och i enlighet med EU:s förordning (EG) nr 1606/2002 fastställda förfaranden, godkända standarder
och tolkningar som kan tillämpas inom EU. Noterna till koncernbokslutet följer även den finska bokförings- och
aktiebolagslagstiftningen.

Redovisningen baserar sig på ursprungliga anskaffningsvärden. Undantagen utgörs av finansiella fordringar och
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, tillgångar och skulder relaterade till pensionsplaner,
säkringsobjekt samt penning- och aktierelaterade transaktioner, vilka värderas till verkligt värde. Siffrorna är
miljontals euro utom noterna 32. Transaktioner med närkretsen och 34. Revisorernas arvoden och tjänster, som
presenteras i tusental euro.

IFRS-tilläggIFRS-tillägg
År 2019 införde koncernen följande nya och ändrade standarder samt tolkning som utfärdats av IASB.

IFRS 16 LeasingavtalIFRS 16 Leasingavtal (gäller för räkenskapsperioder som börjar den 1.1.2019 eller därefter) avser definition,
redovisning och värdering av leasingavtal och noter relaterade till leasing. Standarden ersätter IAS 17 Leasingavtal.

De finansiella leasingavtal som redovisats och kapitaliserats enligt IAS 17 före räkenskapsperioden 2019
klassificeras som nyttjanderättstillgångar och motsvarande leasingskuld har redovisats. Leasinggivarnas redovisning
liknar IAS 17, leasinggivarna fortsätter att klassificera leasingavtal som finansiell eller operativ leasing.

IFRS 16 introducerar en leasingredovisningsmodell för leasingtagare via balansräkningen. Enligt IFRS 16 är
företagen skyldiga att redovisa nyttjanderättstillgångar och leasingskulder i balansräkningen. Dessa värderas
inledningsvis till nuvärdet av oundvikliga framtida leasingavgifter. Nyttjanderättstillgångarna avskrivs och räntorna på
leasingskulder redovisas via resultaträkningen över leasingperioden. Utgående ifrån kundens rätt att kontrollera
användningen av en identifierad tillgång under en viss tidsperiod görs bedömingen om ett kontrakt anses innefatta
ett leasingavtal. Undantag avseende redovisning av leasingavtal gäller kortfristiga leasingavtal med en leasingperiod
på 12 månader eller mindre samt leasingavtal av lågt värde.
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Wärtsiläkoncernens nyttjanderättstillgångar består främst av leasingavtal för kontorslokaler samt maskiner och
inventarier. Utgående från de tillämpade redovisningsprinciperna, redovisar koncernen leasingavtalen som
leasingskulder och nyttjanderättstillgångar i sin balansräkning. Leasingavgifter redovisas som återbetalning av
skulder och därtill hörande räntekostnader. Leasingbetalningarna redovisas i finansieringens kassaflöde och den
ränta som hänför sig till leasing redovisas i rörelseverksamhetens kassaflöde. Leasingbetalningar relaterade till
kortfristiga leasingavtal, avtal av lågt värde och variabla avgifter redovisas i rörelseverksamhetens kassaflöde.

Koncernen tillämpade den modifierade metoden i övergången. Koncernen tillämpar de två tillgängliga undantagen,
som hänför sig till antingen kortfristiga kontrakt, där leasingperioden är 12 månader eller mindre, eller tillgångar med
lågt värde. Dessa kostnadsförs under övriga rörelsekostnader. Enligt koncernens beräkning uppgår nettonuvärdet
av den aktiverade leasingskulden till 212 miljoner euro enligt följande beräkning:

MEURMEUR

Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal 31.12.2018 284284

Variabla leasingavgifter -23-23

Restvärde -3-3

Kortfristiga leasingtillgångar samt leasingtillgångar med lågt värde -15-15

Leasingavtal, som Wärtsilä förbundit sig till, men som inte ännu inletts -3-3

Nominellt belopp av leasingskulder 1.1.2019Nominellt belopp av leasingskulder 1.1.2019 240240

Nuvärde 212212

Den nominella leasingskulden värderas i början till nuvärdet av leasingbetalningarna. Leasingbetalningarna utesluter
variabla element. Variabla leasingavgifter som inte ingår i den initiala värderingen av leasingskulden redovisas direkt i
resultaträkningen. Leasingperioden är den icke uppsägningsbara leasingperioden samt perioden som omfattas av
en option att förlänga eller möjlighet att säga upp avtalet, ifall leasingtagaren är rimligen säker på att utnyttja
förlängningsoptionen. Vid fastställande av leasingperioden för artificiellt kortfristiga leasingavtal med icke fastställda
villkor använder ledningen sitt omdöme, som baserar sig på realistiska estimat. Vid övergången diskonterades
leasingbetalningarna med koncernens inkrementella låneränta. De inkrementella låneräntor som används är
summan av relevanta interbankräntor och genomsnittlig marginal för koncernens låneportfölj och dessa är
valutaspecifika.

Koncernen redovisade i övergången nyttjanderättstillgångar till ett värde av 213 miljoner euro, långfristiga
leasingskulder till ett värde av 169 miljoner euro och kortfristiga leasingskulder till ett värde av 43 miljoner euro.
Minskningen av leasingkostnaderna under 2019 till följd av aktiveringen av leasingavtal uppgick till 54 miljoner euro
och ökningen i räntekostnaderna uppgick till 5 miljoner euro. Den totala avskrivningskostnaden för
räkenskapsperioden 2019 i resultaträkningen ökade med 49 miljoner euro på grund av avskrivningar på
nyttjanderättstillgångar. Jämförelsetalen har inte justerats.

Balansräkning i sammandrag

MEURMEUR 31.12.201831.12.2018
IFRS 16IFRS 16
justeringjustering 1.1.20191.1.2019

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 11 747747 11 747747

Materiella tillgångar 324324 -2-2 321321

Nyttjanderättstillgångar 215215 215215

Innehav i intresse- och samföretag 6666 6666

Övriga placeringar 1616 1616

Uppskjuten skattefordran 129129 129129

Övriga fordringar 8686 8686

Anläggningstillgångar totaltAnläggningstillgångar totalt 22 369369 213213 22 581581
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OmsättningstillgångarOmsättningstillgångar

Varor i lager 11 165165 11 165165

Övriga fordringar 22 038038 22 038038

Likvida medel 487487 487487

Omsättningstillgångar totaltOmsättningstillgångar totalt 33 690690 -1-1 33 690690

TTillgångar totaltillgångar totalt 66 059059 212212 66 271271

Eget kapitalEget kapital

Aktiekapital 336336 336336

Övrigt eget kapital 22 082082 22 082082

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägarEget kapital som tillhör moderbolagets aktieägaree 22 418418 22 418418

Innehav utan bestämmande inflytande 1414 1414

Eget kapital totaltEget kapital totalt 22 432432 22 432432

Långfristiga skulderLångfristiga skulder

Räntebärande skulder 748748 169169 917917

Uppskjuten skatteskuld 9999 9999

Övriga skulder 245245 245245

Långfristiga skulder totaltLångfristiga skulder totalt 11 092092 169169 11 261261

Kortfristiga skulderKortfristiga skulder

Räntebärande skulder 7474 4343 117117

Övriga skulder 22 461461 22 461461

Kortfristiga skulder totaltKortfristiga skulder totalt 22 535535 4343 22 578578

Skulder totaltSkulder totalt 33 627627 212212 33 839839

Eget kapital och skulder totaltEget kapital och skulder totalt 66 059059 212212 66 271271

Tillägg till IAS 28: Långfristiga innehav i intrIAS 28: Långfristiga innehav i intresseföresseföretag och samföretag och samföretagetag (gäller för räkenskapsperioder som
börjar den 1.1.2019 eller därefter). I tilläggen klargörs att IFRS 9 finansiella instrument tillämpas på redovisning av
långfristiga innehav i ett intresse- eller samföretag som kapitalandelsmetoden inte tillämpas på. Tilläggen har ingen
inverkan på koncernbokslutet.

Tillägg till IAS 19: Ändring, rIAS 19: Ändring, reducering eller reducering eller reglering av planeglering av plan (gäller för räkenskapsår som börjar den 1.1.2019
eller därefter). Tillägget klargör redovisningen när en plan ändras, reduceras eller regleras under en
rapporteringsperiod. I tillägget anges att när en plan ändras, reduceras eller regleras under den årliga
rapporteringsperioden, måste ett företag använda uppdaterade antaganden för att fastställa aktuella
servicekostnader och nettoränta. Tillägget har ingen materiall inverkan på koncernbokslutet.

Tillägg till IFRS 9: Förskottsbetalning med negativ ersättningIFRS 9: Förskottsbetalning med negativ ersättning (gäller för räkenskapsperioder som börjar den
1.1.2019 eller därefter). Förskottsbetalning med negativ kompensation förändrar de befintliga kraven i IFRS 9
avseende uppsägningsrätt för att möjliggöra värdering till upplupet anskaffningsvärde (eller, beroende på
affärsmodellen, till verkligt värde via övrigt totalresultat) även i fall av negativa kompensationsbetalningar. Utan
tilläggen skulle dessa finansiella tillgångar redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Tilläggen har ingen
inverkan på koncernbokslutet.
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IFRIC 23 Redovisning av osäkerheter i inkomstskatterIFRIC 23 Redovisning av osäkerheter i inkomstskatter (gäller för räkenskapsperioder som börjar den 1.1.2019
eller därefter). Tolkningen tar upp redovisningen av inkomstskatter när den skattemässiga behandlingen medför
osäkerhet som påverkar tillämpningen av IAS 12. Nyckelfrågan är om skattemyndigheten kommer att acceptera
den valda skattemässiga behandlingen. När man beaktar detta är antagandet att skattemyndigheterna kommer att
ha full kännedom om all relevant information vid bedömningen av den föreslagna skattebehandlingen. Tolkningen
har ingen väsentlig inverkan på koncernbokslutet.

Årliga förbättringar av IFRS-standarÅrliga förbättringar av IFRS-standarder 2015-2017der 2015-2017: De årliga förbättringarna omfattar mindre ändringar av fyra
standarder. Ändringarna har inte medfört några konsekvenser för koncernbokslutet.

Ledningens användning av uppskattningar och bedömningarLedningens användning av uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som
påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts-
och kostnadsbeloppen. Även om dessa bedömningar och antaganden baserar sig på den bästa möjliga kunskap
som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

För Wärtsilä är de viktigaste bedömningarna, uppskattningarna och antagandena som ledningen har gjort hänförliga
till intäktsredovisning, särskilt till uppskattningar av långsiktiga projekt och avtal, antaganden som används vid
nedskrivningsprövning, värdering av kundfordringar och varulager, bedömningar som används för att fastställa
längden på leasingvillkor, uppskattningar och antaganden som används i fastställda pensionsförpliktelser,
redovisning av garantiavsättningar och avsättningar för juridiska ärenden och osäkra skattepositioner. Dessutom kan
redovisningen av rörelseförvärv kräva betydande bedömningar av ledningen.

Bedömning av om det är sannolikt att ersättningen från avtal med kunder kommer att erhållas kräver bedömning
och kan påverka tidpunkten och beloppet i intäktsredovisningen.

Intäkter från vissa projekt och långsiktiga avtal redovisas över tid enligt inputmetoden när vinsten för projektet eller
avtalet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Framskridandet och lönsamheten baseras på ledningens uppskattningar
som kräver betydande bedömning av färdigställandegraden, samt kostnaderna och tiden för färdigställande. Dessa
uppskattningar ses över regelbundet. Redovisade intäkter och kostnader justeras under projektets gång när
antagandena om resultatet av hela projektet uppdateras. Förändringar i antaganden avser förändringar i projektets
eller avtalets tidsschema, leveransomfång, teknik, kostnader och andra relevanta faktorer.

Fastställandet av om olika varor eller tjänster anses vara separata prestationsskyldigheter kräver bedömning och
kan påverka tidpunkten och beloppet i intäktsredovisningen.

I projektavtal ingår vanligtvis inslag av rörlig ersättning. Vid varje rapporteringsdatum omvärderar ledningen
transaktionspriset, vilket kräver avsevärd bedömning, eftersom det påverkar tidpunkten för intäktsredovisningen. I
värderingen av kundfordringar ingår även uppskattningar som främst avser möjligheten att återkräva fordringar.

Avgörandet av om olika avtal med samma kund redovisas som ett avtal innebär bedömning, eftersom det kräver att
vi bedömer om avtalen förhandlas tillsammans eller anknyter till varandra på något annat sätt. Tidpunkten och
beloppet för intäktsredovisningen kan variera beroende på om två kontrakt redovisas separat eller som ett enda
avtal.

Garantiavsättningar redovisas vid redovisning av intäkter. Avsättningen baseras på den samlade erfarenheten av den
garantinivå som krävs för hantering av framtida och aktuella kostnadskrav. Produkter kan innehålla ny och komplex
teknik som kan påverka garantiuppskattningar så att tidigare redovisade avsättningar inte alltid är tillräckliga.

Redovisning av rörelseförvärv kan kräva uppskattningar av de förvärvade tillgångarnas verkliga värde och förväntade
belopp av realiserad villkorad ersättning. Dessutom bestäms återvinningsvärdet för alla kassagenererande enheter
årligen, eller mer ofta om det finns indikationer på en nedskrivning, där dess nyttjandevärde bestäms. Värdet som
används bestäms med hjälp av uppskattningar av framtida marknadsutveckling, såsom tillväxt och lönsamhet samt
andra viktiga faktorer. De viktigaste faktorerna bakom sådana uppskattningar är ökningen i omsättningen på
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marknadsområdet, rörelsemarginalen, tillgångarnas nyttjandeperiod, framtida investeringsbehov och
diskonteringsräntan. Förändringar i dessa antaganden kan väsentligt påverka de förväntade framtida kassaflödena.

Koncernen är svarande i ett antal rättsprocesser som uppkommit i den ordinarie verksamheten. Avsättningar för
rättsprocesser görs om det anses sannolikt att utfallet blir ofördelaktigt och förlusten kan fastställas med rimlig
säkerhet. Det slutliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar.

Uppskattningar av skatteskulder och -fordringar avser främst det förväntade resultatet av pågående skatterevisioner
och redovisning av uppskjuten skattefordran från skatteförluster. Uppskjutna skattefordringar på outnyttjade
skatteavdrag och andra tillfälliga skillnader redovisas i den grad som det är sannolikt att skattepliktig vinst är
tillgänglig.

Värderingen av förpliktelserna i de förmånsbestämda pensionssystemen baseras på försäkringsmatematiska
antaganden gällande bland annat framtida löneförhöjningar, diskonteringsränta och avkastning på fonderade medel.
Förändringar i dessa antaganden kan väsentligt påverka värderingen av pensionsansvaret och
pensionskostnaderna.

KonsolideringsprinciperKonsolideringsprinciper
DotterbolagDotterbolag
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Wärtsilä Oyj Abp och samtliga dotterbolag i vilka koncernen utövar
bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när koncernen är utsatt för, eller har rätt till rörlig
avkastning från sitt engagemang i företaget och har förmåga att påverka dessa intäkter genom sin förmåga att styra
företagets verksamhet. När koncernen har mindre än majoriteten av rösterna eller liknande rättigheter i ett företag,
beaktar koncernen alla relevanta fakta och omständigheter vid bedömningen av om den har makt över en enhet,
inklusive avtalsarrangemang, och rösträtt och potentiella röstningsrättigheter. Koncernen bedömer huruvida den
kontrollerar en enhet om fakta och omständigheter tyder på att det finns förändringar i kontrollen.

RörRörelseförvärvelseförvärv
Förvärvade eller grundade dotterbolag konsolideras med hjälp av förvärvsmetoden, enligt vilken den överförda
ersättningen och det förvärvade bolagets identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser värderas till
verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Vid förvärv av ytterligare andelar, där koncernen redan utövar bestämmande
inflytande, värderas minoritetsintresset antingen till verkligt värde eller till proportionerligt innehav utan bestämmande
inflytande av de identifierbara nettotillgångarna. Skillnaden mellan köpeskilling och köparens andel av det förvärvade
bolagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstidpunkten redovisas som goodwill. Goodwillvärdena är föremål för
åtminstone en årlig regelbunden bedömning av återvinningsvärdet. Anskaffningsutgiften omfattar eventuella
överförda medel värderade till verkligt värde. Den överförda ersättningen omfattar inte affärsverksamhet som
behandlas separat, utan dessa poster behandlas via resultaträkningen i anslutning till förvärvet.
Transaktionskostnader redovisas under samma räkenskapsperiod som de uppstår, med undantag för kostnader
som härrör från emitterade skuld- eller egetkapitalinstrument.

Förvärvade dotterbolag ingår i koncernbokslutet från den dag koncernen har erhållit bestämmande inflytande i det
förvärvade bolaget. Överlåtna dotterbolag ingår i koncernbokslutet tills bestämmande inflytande i bolaget upphör.
Koncerninterna transaktioner, vinstutdelning, fordringar och skulder samt icke-realiserade bidrag av interna
transaktioner elimineras i sammanställningen av koncernbokslutet. Resultatandel hänförlig till innehav utan
bestämmande inflytande har i resultaträkningen avskilts från räkenskapsperiodens resultat, samt från totalresultatet.
I koncernens balansräkning redovisas andelen innehav utan bestämmande inflytande av eget kapital som en egen
post i eget kapital.

Eventuell villkorad ersättning (tilläggspris) relaterad till rörelseförvärv värderas till verkligt värde på förvärvsdagen. Den
klassificeras antingen som skuld eller eget kapital. Villkorad ersättning som klassificeras som skuld värderas till
verkligt värde den sista dagen i varje räkenskapsperiod och den därav följande förlusten eller vinsten redovisas via
resultaträkningen. Villkorad ersättning som klassificeras som eget kapital omvärderas inte.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Finansiell översikt 186

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


Den finansiella informationen från dotterbolag i länder med hyperinflation justeras enligt IAS 29, när effekten av
hyperinflationen bedöms vara väsentlig för koncernredovisningen.

IntrIntresse- och samföresse- och samföretagetag
Intresseföretag är alla enheter över vilka koncernen har betydande inflytande men inte kontroll eller gemensam
kontroll. Detta är i allmänhet fallet när koncernen innehar mellan 20% och 50% av rösterna.

Ett samföretag är ett gemensamt arrangemang genom vilket de parter som utövar samkontroll över arrangemanget
har rätt till samföretagets nettotillgångar. Samkontroll bygger på avtal.

Intresseföretag och samföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden från och med den
tidpunkt då koncernens betydande inflytande eller gemensamma kontroll inleds fram till den dag då den upphör.
Investeringar i intresseföretag redovisas initialt till anskaffningsvärde, och det redovisade värdet ökas eller minskas
enligt koncernens andel av förändringar i intresseföretagets nettotillgångar efter förvärvstidpunkten. Koncernens
andel av resultatet enligt ägarförhållandet i intresse- och samföretag redovisas separat i koncernens resultaträkning
som en egen post före rörelseresultatet på raden Resultatandel i intresse- och samföretag. Wärtsiläs andel av
intresse- och samföretagens poster i rapporten över totalresultatet redovisas bland posterna i koncernens rapport
om övrigt totalresultat. Wärtsiläs andel av de upplupna egna kapitalet efter anskaffningstidpunkten ingår i
koncernens eget kapital. Om koncernens andel av intresse- och samföretagens förlust överstiger
anskaffningskostnaden för respektive bolag skrivs det redovisade värdet ned till noll. Överskjutande förluster
redovisas endast om koncernen förbundit sig att ansvara för intresse- och samföretagens förpliktelser.

De ackumulerade kursdifferenser som uppkommer vid konsolidering av intresseföretag och samföretag, vilka
redovisas i eget kapital, redovisas i resultaträkningen som en del av vinsten eller förlusten när ägarförändringar sker.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheterAnläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter
Anläggningstillgångar samt tillgångar och skulder relaterade till avvecklade verksamheter ska klassificeras som
tillgångar som innehas för försäljning om dess redovisade värde kommer att återvinnas i huvudsak genom
försäljning och inte genom fortlöpande användning. För att uppfylla detta krav måste det vara mycket sannolikt att
försäljningen kommer att ske, tillgången måste vara tillgänglig för omedelbar försäljning i förevarande skick och
endast underkastad sådana villkor som är normala och sedvanliga vid försäljning av sådana tillgångar. Ytterligare
måste beslutet om en plan för försäljning av tillgången ha fattats på en behörig nivå i företagsledningen och en
fullbordad försäljning förväntas kunna bli redovisad inom ett år från klassificeringstidpunkten.

Före tillgångens (eller avyttringsgruppens) första klassificering som innehav för försäljning ska det redovisade värdet
av tillgången bestämmas i enlighet med tillämpliga standarder. Från och med klassificeringsdatumet ska
anläggningstillgången värderas till det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för
försäljningskostnader. Samtidigt upphör avskrivningarna på dessa anläggningstillgångar. En avvecklad verksamhet
är en del av ett företag som antingen har avyttrats eller är klassificerad som innehav för försäljning och som utgör en
självständig väsentlig rörelsegren eller en verksamhet som bedrivs inom ett geografiskt område, ingår i en enda
samordnad plan för att avyttra en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet som bedrivs inom ett
geografiskt område eller är ett dotterbolag som förvärvats uteslutande i syfte att vidaresälja.

Resultatet från avvecklade verksamheter redovisas separat i den konsoliderade resultaträkningen och
jämförelseperiodens siffror har justerats i enlighet med detta. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning visas
som egna poster i balansräkningen. Jämförelseperiodens siffror i balansräkningen har inte justerats.

Omräkning av transaktioner i utländsk valutaOmräkning av transaktioner i utländsk valuta
Siffror som beskriver resultat och finansiell ställning för koncernens enheter anges i den valuta som är varje enhets
huvudsakliga redovisningsvaluta baserad på dess primära ekonomiska omgivning. Koncernbokslutet redovisas i
euro, som är Wärtsilä Oyj Abp:s redovisnings- och presentationsvaluta.
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Utländska dotterbolagUtländska dotterbolag

I koncernbokslutet omräknas de utländska dotterbolagens resultaträkningar och posterna i övrigt totalresultat till
euro enligt kvartalsvisa medelkurser. Omräkningen av balansräkningens poster till euro görs enligt valutakurserna på
balansdagen. Omräkningen av rapporteringsperiodens resultat och posterna i övrigt totalresultat med olika kurser i
resultat- och balansräkningen leder till omräkningsdifferenser, vilka redovisas i eget kapital och förändringen
redovisas i övrigt totalresultat. Omräkningsdifferenser vid eliminering av anskaffningsvärdet för utländska dotterbolag
och omräkningen av poster i eget kapital som uppstått efter anskaffningstidpunkten redovisas bland posterna i
övrigt totalresultat och som en separat post i eget kapital. Goodwill från förvärv av utländska dotterbolag och
justeringar av bokföringsvärdet på de utländska bolagens tillgångar och skulder vid värdering till verkligt värde vid
anskaffningstidpunkten, behandlas som tillgångar och skulder i de utländska bolagen och omräknas till euro till
balansdagens kurs. När ett utländskt dotterbolag avyttras redovisas de ackumulerade valutakursdifferenser som
noterats i det egna kapitalet hänförligt till dotterföretaget i resultaträkningen som en del av försäljningsvinsten eller -
förlusten.

TTransaktionerransaktioner och tillgodohavanden i utländsk valutaoch tillgodohavanden i utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta bokförs till transaktionsdagens kurs. Balansräkningens fordringar och skulder vid
bokslutstidpunkten värderas till balansdagens kurser. Valutakursdifferenser som hänförs till operativa poster
redovisas på respektive rad i resultaträkningen och ingår i rörelseresultatet. Valutakursdifferenser som hänför sig till
finansiella tillgångar och skulder redovisas bland finansiella poster i resultaträkningen förutom valutakursdifferenser
för långfristiga lån som hör till koncernens nettoinvestering i ett dotterbolag. Dessa redovisas bland periodens övriga
totalresultat och rapporteras i omräkningsdifferens i eget kapital.

Omsättning och intäktsföringOmsättning och intäktsföring
Intäkter redovisas netto efter indirekta skatter, påföljder och rabatter. Intäkter redovisas när kontrollen över varorna
eller tjänsterna överförs till kunden så att detta motsvarar de intäkter som koncernen förväntas ha rätt till i utbyte
mot dessa varor eller tjänster. Transaktionspriset kan omfatta variabla överväganden såsom påföljder,
resultatbonusar och rabatter. Intäkter som redovisas vid rapporteringsdagen motsvarar fördelen med den tjänst som
tillhandahålls av Wärtsilä för kunden.

Intäkterna från avtalen med kunderna härrör från fyra huvudsakliga intäktstyper. Alla dessa intäktstyper finns med i
bägge rapporteringssegmenten Wärtsilä Marine Business och Wärtsilä Energy Business.

Försäljningen består av försäljning av reservdelar och standardutrustning där intäkterna redovisas vid den tidpunkt
då kontrollen över produkterna överförs till kunden, i allmänhet vid leveransen. Produktförsäljningskontrakt innehåller
huvudsakligen en prestationsskyldighet.

Intäkter av typen varor och tjänster involverar kortsiktiga fältservicearbeten, som inkluderar leverans av en
kombination av service och utrustning. Intäkterna redovisas vid den tidpunkt då tjänsten tillhandahålls. Kontrakt av
typen varor och tjänster innehåller huvudsakligen en prestationsskyldighet.

Projekten består av kortsiktiga och långsiktiga projekt. Beroende på avtalsvillkoren och längden på projektet
redovisas projektet vid en tidpunkt eller över tiden. Intäkter relaterade till Marines långfristiga projekt, såsom
entreprenadavtal om gaslösningar, projekt för integrerade lösningar, fartygsdesign och energilösningar redovisas
över tiden. Intäkter för projekt för skräddarsydd utrustning redovisas vid en tidpunkt för både Marine och Energy
Business. Projektkontrakt utgörs huvudsakligen av en prestationsskyldighet men kan under vissa omständigheter
innehålla flera prestationsskyldigheter inom marinverksamhet när ett kontrakt kan innehålla flera leveransenheter.

Långfristiga avtal omfattar långfristiga drifts- och underhållsavtal där intäkterna redovisas över tiden. Kontraktet som
ingår i den här typen av intäkter innehåller huvudsakligen en prestationsskyldighet per installation.

Kontrakt med kunder omfattar ofta garantier enligt Wärtsiläs allmänna villkor, som betraktas som en del av löftet till
kunden. Utökade garantier eller garantier som köps som option identifieras som separata prestationsskyldigheter.
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Intäkter som redovisas över tiden mäts i enlighet med den inputmetod (framåtskridande som baserar sig på
realiserade kostnader) när utfallet av kontraktet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. När utfallet inte kan fastställas
på ett tillförlitligt sätt redovisas kostnaderna under samma räkenskapsperiod som de uppkommer, men intäkterna
bokförs endast i den mån som företaget erhåller ett belopp som motsvarar de faktiska kostnaderna. Eventuella
förluster kostnadsförs omedelbart. Om intäkten för varor och tjänster redovisas vid en tidpunkt, görs det när
kontrollen överförs till kunden. Överföring av kontroll baserar sig huvudsakligen på överföring av risker och fördelar
enligt leveransvillkor.

Om det finns flera kontrakt med samma kund under ungefär samma tid, utvärderas kombinationen av kontrakten.

Koncernen tillämpar den praktiska ändamålsenliga åtgärden enligt IFRS 15.63 avseende väsentliga
finansieringskomponenter som uppstår genom avtal med kunder. Om intervallet mellan de betalningar som anges i
avtalet och motsvarande överlämnande av den utlovade varan eller tjänsten till kunden är ett år eller mindre, görs
ingen justering för effekten av en eventuell betydande finansieringskomponent.

Koncernen tillämpar också den praktiska ändamålsenliga åtgärd som anges i IFRS 15.94 enligt vilken ett företag
kan redovisa de inkrementella kostnaderna för att erhålla ett kontrakt som en kostnad när de uppkommer om
avskrivningstiden för tillgången som företaget skulle ha erkänt är en år eller mindre. Wärtsilä har inte ådragit sig
några kostnader för att erhålla ett kontrakt som ska redovisas som tillgång.

AnställningsförmånerAnställningsförmåner
Pensioner och övriga långfristiga ersättningar till anställdaPensioner och övriga långfristiga ersättningar till anställda
PensionsarrangemangPensionsarrangemang

Koncernbolagen i olika länder har olika pensionssystem, som baserar sig på lokala förhållanden och praxis. Dessa
pensionssystem klassificeras antingen som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda planer. Fasta ersättningar till
avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad i resultaträkningen för den redovisningsperiod till vilken de hänför
sig. Koncernen har varken rättslig eller faktisk skyldighet att betala tilläggsavgifter ifall mottagaren av betalningarna
inte klarar av att betala ifrågavarande pensioner. Alla arrangemang som inte uppfyller dessa krav är
förmånsbestämda planer.

Förmånsbestämda planer finansieras genom inbetalningar till pensionsfonder eller pensionsförsäkringsbolag.
Förmånsbestämda planer kan vara ofinansierade, helt finansierade eller delvis finansierade. Nuvärdet av de
förmånsbestämda planernas förpliktelser fastställs per plan på basen av aktuariemetoden, den så kallade PUC-
metoden (Projected Unit Credit Method). Tillgångar som hör till förmånsbestämda pensionsplaner värderas till
verkligt värde vid slutet av räkenskapsperioden.

Försäkringsmatematiska vinster och förluster samt andra omvärderingar redovisas genast i rapporten över
totalresultatet. Som kostnader avseende tjänstgöring under perioden redovisas nuvärdet av posten förmåner till
anställda, vilka förvärvats under året. Räntekostnaden som uppstår från förmånsbestämda pensionsplaner baserar
sig på diskonteringsräntan som använts i värderingen. Kostnader avseende tjänstgöring rapporteras som förmåner
till anställda och räntekostnader som finansiella kostnader. Beräkningen av förmånsbestämda pensionsplaner utförs
av kvalificerade aktuarier.

Övriga långfristiga ersättningar till anställdaÖvriga långfristiga ersättningar till anställda

Utöver förmånsbestämda planer har Wärtsilä andra långfristiga anställningsförmåner. De redovisas separat från de
förmånsbestämda planerna. På samma sätt som redovisningen för förmånsbestämda pensionsplaner, redovisar
koncernen för alla övriga långfristiga ersättningar till anställda en skuld för förpliktelsen till verkligt värde. Förändringar
i övriga långfristiga förmåner till anställda redovisas i koncernens resultaträkning.

Aktiebaserade ersättningarAktiebaserade ersättningar
Bolagets bonusprogram, som är bundet till utvecklingen av bolagets aktiekurs under en angiven tidsperiod,
redovisas till det verkliga värdet på aktien på rapporteringsdagen i resultaträkningen enligt bonusprogrammets
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löptid. Bonusen har en översta gräns. När ett bonusprogram löper ut och kraven uppfylls betalas bonusen kontant
och/eller i aktier.

Goodwill och övriga immateriella tillgångarGoodwill och övriga immateriella tillgångar
GoodwillGoodwill
Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och bolagets nettotillgångar samt eventualförpliktelser värderade till verkligt
värde vid förvärvstidpunkten redovisas som goodwill. Hela köpeskillingen, inklusive eventuell tidigare andel i den
förvärvade verksamheten, värderas till verkligt värde.

Forsknings- och utvecklingskostnaderForsknings- och utvecklingskostnader
Forskningskostnader upptas som kostnader för den räkenskapsperiod under vilken de uppkommit.
Utvecklingskostnader aktiveras om det tillförlitligt kan antas att utvecklingsprojektet genererar framtida ekonomiska
fördelar för koncernen och uppfyller fastställda kriterier, inklusive kommersiell och teknisk realiserbarhet. Dessa
projekt gäller utveckling av nya eller väsentligt förbättrade produkter eller produktionsprocesser. Tidigare
kostnadsförda utvecklingskostnader kan inte aktiveras senare.

De aktiverade utvecklingskostnaderna värderas till ursprungligt anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. Aktiverade utvecklingskostnader samt utgifter för investeringar i byggnader,
maskiner och anläggningar avskrivs systematiskt under den ekonomiska livslängden, som är 5–10 år.
Redovisningen av avskrivningarna börjar då tillgången är färdig att tas i bruk. Före det testas tillgångens
nedskrivningsbehov årligen. Erhållna subventioner för forskning och utveckling redovisas bland övriga intäkter.
Bidrag relaterade till aktiverade utvecklingskostnader nettoredovisas med kostnader som uppkommit före
kapitaliseringen.

Övriga immateriella tillgångarÖvriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om kostnaden är tillförlitligt mätbar och de framtida
ekonomiska fördelarna för koncernen är sannolika. Wärtsiläs övriga immateriella tillgångar är patent,
licensrättigheter, programvara, kundrelationer och övriga immateriella rättigheter som kan överlåtas till tredje part. De
värderas till anskaffningsvärde, med undantag för de immateriella tillgångar som identifierats vid förvärvstidpunkten
av ett bolag som vid anskaffningstidpunkten värderas till verkligt värde. Anskaffningsvärdet består av köpeskillingen
och alla kostnader som direkt uppstår för att få tillgången färdig för planerat användningsändamål.

Övriga immateriella tillgångar avskrivs linjärt under den uppskattade nyttjandeperioden. Immateriella tillgångar, för
vilka tidsfristen för nyttjanderätt avtalas, avskrivs under kontraktets löptid. De immateriella tillgångar som identifierats
vid förvärvstidpunkten för ett bolag avskrivs under deras leveranstid eller den uppskattade nyttjandeperioden.

Riktlinjer för de planenliga avskrivningarna är:

• Programvara 3–7 år
• Utvecklingskostnader 5–10 år
• Övriga immateriella tillgångar 5–20 år.

Den uppskattade nyttjandeperioden och restvärdena omprövas åtminstone i slutet av varje räkenskapsperiod. Ifall
nyttjandeperioden väsentligt avviker från tidigare uppskattningar ändras avskrivningsperioden. Avskrivningar på
immateriella tillgångar stoppas när en vara klassificeras som innehav för försäljning.

Vinster och förluster som uppstår vid överlåtelse av immateriella tillgångar redovisas bland övriga intäkter eller övriga
kostnader.

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Finansiell översikt 190

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


Materiella tillgångarMateriella tillgångar
Koncernbolagens anskaffade anläggningstillgångar värderas till anskaffningsutgiften minskad med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. Anskaffningsutgiften innehåller de kostnader som uppstått för att skaffa
ifrågavarande tillgång. Erhållna subventioner redovisas som minskning av anskaffningsvärdet. Förvärvade
dotterbolags anläggningstillgångar värderas till verkligt värde på förvärvsdagen. De kostnader för främmande kapital
som uppstått vid anskaffning, byggande eller framställning av en tillgång som uppfyller kraven, aktiveras som en del
av anskaffningsvärdet. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader under den räkenskapsperiod de har
uppstått.

Tillkommande utgifter inkluderas i anskaffningsvärdet för en tillgång endast om de framtida ekonomiska fördelarna
för koncernen är sannolika och kostnaderna är tillförlitligt mätbara. Utgifter för regelbundet återkommande stora och
grundliga inspektioner eller underhållsarbeten behandlas som investeringar och redovisas som avskrivningar under
nyttjandeperioden. Sedvanliga underhålls- och reparationskostnader redovisas som kostnader när de uppstår.

De planenliga avskrivningarna bygger på följande ekonomiska livslängder:

• Byggnader 10–40 år
• Maskiner och inventarier 5–20 år
• Övriga materiella tillgångar 3–10 år.

Avskrivningar kostnadsförs linjärt över tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod. Markområden avskrivs inte, för de
anses ha en obegränsad ekonomisk livslängd. De uppskattade nyttjandeperioderna och restvärdena granskas
åtminstone i slutet av varje räkenskapsperiod, och om de avviker väsentligt från tidigare uppskattningar justeras
avskrivningstiderna i enlighet därmed. Anläggningstillgångar som klassificerats som anläggningstillgångar som
innehas för försäljning avskrivs inte.

Vinster och förluster som uppstår vid överlåtelse av anläggningstillgångar redovisas bland övriga intäkter eller övriga
kostnader.

LeasingLeasing
Koncernens kapitaliserade leasingavtal omfattar främst kontorslokaler, fordon samt produktionsmaskiner och -
inventarier. Leasingperioderna i medeltal för byggnader är ungefär 8 år och för maskiner och inventarier ungefär 4 år.
Koncernen redovisar nyttjanderättstillgångar och leasingskulder i början av leasingperioden. Huruvida ett avtal
omfattar leasing fastställs på basis av om Wärtsilä har rätt att kontrollera användningen av en identifierad tillgång
under en tidsperiod.

Vid startdatumet värderas en nyttjanderättstillgång i enlighet med IFRS 16 till anskaffningsvärde. Kostnaderna för
nyttjanderätten består av den initiala värderingen av leasingskulden, eventuella leasingbetalningar som gjorts vid eller
före startdatumet (med avdrag för eventuella mottagna leasingincitament), eventuella initiala direkta kostnader för
leasetagaren och en uppskattning av kostnaderna för leasetagaren för avveckling och bortskaffande av den
underliggande tillgången, återställande av den plats där den är belägen eller återställande av den underliggande
tillgången till det skick som krävs enligt villkoren för leasingavtalet, om inte dessa kostnader uppkommit i
produktionen av lager.

Den nominella leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av leasingbetalningarna över leasingperioden.
Leasingbetalningarna inkluderar fasta betalningar, belopp som förväntas betalas enligt garantier för restvärde,
lösenpriset för rimligen säkra förlängningsalternativ och betalningar av påföljder för uppsägning av leasingavtal om
detta återspeglar leasingperioden. Leasingbetalningarna diskonteras med den implicita räntesatsen för
leasingavtalet, om den kan bestämmas. I annat fall används leasingtagarens inkrementella låneränta. De
inkrementella låneräntor som används är summan av relevanta interbankräntor och genomsnittlig marginal för
koncernens låneportfölj och är valutaspecifika.
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Den initiala värderingen av leasingbetalningarna omfattar inte eventuella variabla element. Variable leasingavgifter
som inte ingår i den initiala värderingen av leasingskulden redovisas direkt i resultaträkningen.

Leasingperioden är den icke uppsägningsbara leasingperioden samt den period som omfattas av en option för att
förlänga eller säga upp avtalet om leasetagaren är tillräckligt säker på att optionen kommer att utnyttjas. Ledningens
bedömning som baserar sig på realistiska uppskattningar används vid fastställandet av leasingperioden, särskilt när
det gäller leasingavtal som innehåller uppsägnings- och köpoptioner och leasingavtal för obestämd tid.

Nyttjanderättstillgångarna värderas därefter enligt den initiala värderingen med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. Nyttjanderättstillgångar avskrivs och räntan på leasingskulder redovisas i
resultaträkningen över leasingperioden. Leasingskulderna värderas därefter enligt den initiala värderingen med
avdrag för leasingbetalningar som allokeras till kapitalet.

Leasingavgifter redovisas som amortering av skulder och relaterade räntekostnader. Leasingbetalningarna redovisas
i finansieringens kassaflöde och räntan relaterad till leasing i rörelseverksamhetens kassaflöde. Leasingbetalningar
relaterade till kortfristiga leasingavtal, tillgångar med lågt värde och variabla betalningar redovisas i
rörelseverksamhetens kassaflöde.

Avtal kan kombinera olika typer av skyldigheter till leverantören, vilket kan vara en kombination av
leasingkomponenter eller en kombination av leasing- och icke-leasingkomponenter. Dessa leasing-och icke-
leasingkomponenter redovisas separat och ersättningen fördelas mellan de komponenter som baserar sig på relativt
fristående försäljningspriser.

Leasing-och icke-leasingkomponenterna separeras. Om det inte är möjligt att separera komponenterna används
bedömning för att allokera icke-leasingkomponenten i bokföringen. Valet att separera eller inte separera icke-
leasingkomponenten från leasingtillgången tillämpas på hela tillgångsklassen.

Ändringar av leasingavtal kan resultera i justeringar av befintliga nyttjanderättstillgångar och leasingskulder. Vinster
eller förluster som uppstår vid ändring eller uppsägning av leasingavtal redovisas bland övriga intäkter eller övriga
kostnader i resultaträkningen.

Koncernen tillämpar de två tillgängliga undantagen som avser antingen kortfristiga kontrakt där leasingperioden är
mindre än 12 månader, eller tillgångar med lågt värde, vilka kostnadsförs under övriga rörelsekostnader.

Nedskrivning av tillgångarNedskrivning av tillgångar
GoodwillGoodwill
Redovisat värde för goodwill som allokerats till kassagenererande enheter granskas årligen för tecken på eventuell
nedskrivning eller oftare om någon indikation på nedskrivningsbehov uppkommer. Om det finns indikationer på
nedskrivningsbehov uppskattas det återstående goodwillvärdet. För att fastställa nedskrivningsbehov delas
koncernens tillgångar in i kassagenererande enheter, som i det stora hela är oberoende av andra enheter och vars
kassaflöden kan separeras och till en stor grad är oberoende av andra motsvarande enheters kassaflöden.

En nedskrivning redovisas när det redovisade värdet på en tillgång är större än dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Värdet som används för goodwill baserar sig på förväntade diskonterade framtida nettokassaflöden
från tillgången eller den kassagenererande enheten. En räntesats före skatt som återspeglar marknadens position
när det gäller penningvärdet och de tillgångsspecifika riskerna används som diskonteringsränta.

En nedskrivning redovisas omedelbart i övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. Nedskrivningar av goodwill
återförs inte.
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Andra immateriella tillgångar samt anläggningstillgångar och inventarierAndra immateriella tillgångar samt anläggningstillgångar och inventarier
De redovisade beloppen av tillgångarna granskas årligen med tanke på tecken på eventuell nedskrivning eller oftare
om indikationer på nedskrivningsbehov uppkommer. Om det finns en sådan indikation beräknas tillgångens
återvinningsvärde och jämföras med tillgångens redovisade värde. En nedskrivning redovisas när det redovisade
värdet på en tillgång är större än dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga
värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde.

En nedskrivning redovisas omedelbart i övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. I samband med att en
nedskrivning redovisas bedöms även den ekonomiska livslängden på nytt för tillgången i fråga. En tidigare
nedskrivning som redovisas för en tillgång återförs om de uppskattningar som används för att fastställa
återvinningsvärdet ändras. Återföring av nedskrivning får dock inte överstiga tillgångens redovisade värde med
avdrag för nedskrivningar.

Fastställande av verkligt värFastställande av verkligt värde av tillgångar som anskafde av tillgångar som anskaffats genomfats genom
rrörörelseförvärvelseförvärv
I betydande rörelseförvärv har koncernen anlitat rådgivare för bedömningen av de materiella och immateriella
tillgångarnas verkliga värden. Vad gäller materiella tillgångar har jämförelser gjorts med marknadspriserna på
motsvarande tillgångar med beaktande av värdenedgången till följd av de anskaffade tillgångarnas ålder, slitage och
andra motsvarande faktorer. Det verkliga värdet av immateriella tillgångar fastställs genom att uppskatta framtida
kassaflöden i anslutning till tillgångarna. Teknologi, kundrelationer och varumärken är normalt inkluderade i de
förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna.

VVararor i lageror i lager
Lager värderas till det lägre av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Material och förbrukningsvaror
värderas enligt viktad genomsnittlig kostnad. Färdiga produkter värderas till direkta inköps- och
tillverkningskostnader samt allokerade kostnader för inköp och tillverkning. I pågående arbete ingår direkta arbets-
och materialkostnader samt tilldelade omkostnader relaterade till tillverkning och inköp när kontrollen ännu inte har
överförts till kunden.

Nedvärdering av lager på grund av föråldrade och överblivna lagerprodukter baserar sig på ledningens bästa
uppskattning på balansdagen. Analys av lagers åldrande, omsättning och sammansättning jämfört med förväntad
framtida användning är grunden för uppskattningarna.

Finansiella tillgångar och skulderFinansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångarFinansiella tillgångar
Finansiella tillgångar klassificeras vid första redovisningstillfället som senare mätta enligt följande kategorier:
finansiella tillgångar som värderas till periodiserad anskaffningsutgift, finansiella tillgångar som värderas till verkligt
värde via resultaträkningen och finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde i övrigt totalresultat. Finansiella
tillgångar klassificeras på basis av deras kassaflödeskaraktär och den operativa modell som de hanteras med och
bokas på valutadagen.

Finansiella tillgångar som värFinansiella tillgångar som värderas till periodiserad anskafderas till periodiserad anskaffningsutgiftfningsutgift

Koncernens finansiella tillgångar till periodiserad anskaffningsutgift inkluderar räntebärande investeringar, övriga
fordringar och kundfordringar som redovisas till det förväntade försäljningsvärdet, vilket är det ursprungliga
fakturerade beloppet minus ett beräknat värderingsavdrag för nedskrivningsbehov. Koncernen bedömer en
eventuell ökning i kreditrisken för finansiella tillgångar värderade till periodiserad anskaffningsutgift i slutet av varje
rapportperiod. Metoden tillämpas om kreditrisken har ökat avsevärt. Kreditförluster estimeras till ett belopp som
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motsvarar 12 månaders förväntade kreditförluster vid rapporteringstidpunkten, om kreditrisken inte har ökat
avsevärt.

När det gäller kundfordringar och fordringar från intäktsredovisning över tid enligt inputmetoden används en
förenklad metod och kreditförlusterna värderas enligt de förväntade kreditförlusterna under löptiden. Fordringar från
intäktsredovisning över tid enligt inputmetoden borde täckas med förskottsbetalningar från kunderna, vilket innebär
att redovisning av kreditförluster på basis av förväntade förluster främst består av kundfordringar. Exempel på
händelser som leder till nedskrivning är allvarliga finansiella problem hos en gäldenär, sannolik konkurs eller andra
finansiella arrangemang.

Koncernen kan sälja kundfordringar på fortlöpande basis eller separat till finansinstitut. Finansiella tillgångar som
säljs på detta sätt dras av från kundfordringarna i koncernens balansräkning när köparen betalat tillgångarna, efter
att alla väsentliga risker och betalningar har överförts. Om köparen inte har avvecklat betalningen i den grad att
ägandet, risken och kontrollen avseende fordran väsentligt har överförts redovisas sådana finansiella tillgångar i den
konsoliderade balansräkningen i slutet av rapportperioden.

Räntebärande investeringar värderas till periodiserad anskaffningsutgift och omfattar lån och fordringar som inte är
derivat och som har fasta eller fastställbara betalningar och som inte noteras på aktiva marknader. De uppstår när
koncernen beviljar lån eller levererar produkter och tjänster direkt till en gäldenär. De redovisas bland långfristiga
fordringar såvida deras löptid är över 12 månader på rapporteringsdagen. Fordringar med en löptid på under 12
månader klassificeras som kortfristiga fordringar.

Likvida medel består av kontanta medel, banktillgodohavanden och andra kortfristiga investeringar i likvida medel.
Andra kortfristiga investeringar i likvida medel är mycket likvida placeringar som endast är föremål för mindre
värdesvängningar och har en löptid på upp till tre månader på förvärvsdagen. Kassa och banktillgodohavanden
redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Övriga investeringar i likvida medel värderas huvudsakligen till verkligt
värde med undantag för företagscertifikat som redovisas till upplupet anskaffningspris. Kreditkonton relaterade till
koncernkonton upptas bland kortfristiga finansiella skulder.

Finansiella tillgångar till verkligt värFinansiella tillgångar till verkligt värde via rde via resultaträkningenesultaträkningen

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen inkluderar derivat som inte ingår i
säkringsredovisning samt övriga finansiella investeringar.

Övriga finansiella investeringar omfattar Wärtsiläs investeringar i andra företag (både noterade och onoterade), och
de klassificeras som finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen. Verkligt värde på noterade aktier är
deras marknadsvärde. Vinster och förluster relaterade till värdering till verkligt värde, försäljning och nedskrivning av
aktier som är föremål för operativa aktiviteter redovisas bland rörelseintäkter, medan vinster och förluster relaterade
till värdering till verkligt värde, försäljning och nedskrivning av andra aktier redovisas bland finansiella intäkter och
kostnader.

Kategorin omfattar också derivat som inte klassificeras som säkringsredovisning och som inte är finansiella
garantiavtal och övriga finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen, som är finansiella tillgångar som
innehas för handel.

Derivat som innehas för handel och finansiella tillgångar som förfaller inom 12 månader från slutet av den finansiella
perioden upptas bland omsättningstillgångar. Finansiella tillgångar som inte är derivat upptas bland
anläggningstillgångar, såvida koncernen inte har för avsikt att sälja dem inom 12 månader från rapporteringsdagen.

Med undantag för företagscertifikat som redovisas till periodiserad anskaffningsutgift, redovisas övriga kortfristiga
likvida investeringar till verkligt värde.

Finansiella tillgångar till verkligt värFinansiella tillgångar till verkligt värde via övrigt totalrde via övrigt totalresultatesultat

Derivat som ingår i säkringsredovisning klassificeras som finansiella tillgångar till verkligt värde i övrigt totalresultat.
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Finansiella skulderFinansiella skulder
Koncernens finansiella skulder redovisas inledningsvis och klassificeras antingen som finansiella skulder som
redovisas till periodiserad anskaffningsutgift eller finansiella skulder som redovisas till verkligt värde via
resultaträkningen. Finansiella skulder klassificeras som kortfristiga förutom om koncernen har absolut rätt att flytta
amorteringen av lånet minst 12 månader framåt från balansdagen. Finansiella skulder (eller en del av skulden)
avskrivs inte från balansräkningen förrän skulden har slutat existera, det vill säga då de förpliktelser som anges i
avtalet har fullgjorts eller upphävts eller giltigheten har gått ut.

Finansiella skulder rFinansiella skulder redovisade till periodiserad anskafedovisade till periodiserad anskaffningsutgiftfningsutgift

Finansiella skulder som redovisas till periodiserad anskaffningsutgift inkluderar leverantörsskulder och övriga skulder,
lån och upplåning.

De lån som koncernen tagit upp ingår i finansiella skulder redovisade till periodiserad anskaffningsutgift. De värderas
vid första redovisningstillfället till verkligt värde med hjälp av effektivräntemetoden. Efter den första redovisningen
värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde. Upplupna räntekostnader redovisas i resultaträkningen under lånets
löptid genom tillämpning av effektivräntemetoden.

Finansiella skulder värFinansiella skulder värderade till verkligt värderade till verkligt värde via rde via resultaträkningenesultaträkningen

Derivatavtal som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning, redovisas som finansiella skulder som värderas till
verkligt värde via resultaträkningen

DerivatDerivat
Derivat redovisas i början enligt verkligt värde i balansräkningen och därefter enligt verkligt värde i slutet av varje
rapportperiod.

Vinster och förluster relaterade till verkligt värde redovisas enligt syftet med derivaten i resultaträkningen.

Försäljning och inköp i utländsk valuta säkras med valutaterminer eller -optioner. På vissa valutaterminer tillämpas
säkringsredovisning. Den ineffektiva delen redovisas omedelbart i de finansiella posterna i resultaträkningen för
räkenskapsperioden. Valutaterminer värderas till gällande terminskurser på balansdagen och valutaoptioner till
marknadsvärden på balansdagen.

Dessutom säkrar Wärtsilä ränterisken med derivat.

Derivat som värDerivat som värderas till verkligt värderas till verkligt värde via rde via resultaträkningenesultaträkningen

Såväl realiserade som orealiserade vinster och förluster som uppstår vid förändringar av derivatavtalens verkliga
värde och som inte ingår i säkringsredovisningen, redovisas i resultaträkningen under den period som de uppstår.

Räntesäkringar mot Wärtsiläkoncernens låneportfölj tillhör denna grupp. Förändringar i verkligt värde på dessa
räntesäkringar redovisas omedelbart i finansiella intäkter eller kostnader i resultaträkningen. Det verkliga värdet av
ränteswapavtal beräknas genom att diskontera deras framtida kassaflöde till granskningstidpunkten.

Derivat värDerivat värderade till verkligt värderade till verkligt värde via övrigt totalrde via övrigt totalresultatesultat

Den effektiva andelen derivat som ingår i säkringsredovisning redovisas till verkligt värde i övrigt totalresultat.

När det gäller derivat som ingår i säkringsredovisning dokumenterar koncernen relationen mellan alla
säkringsinstrument och säkrade tillgångar när säkringsarrangemang ingås samt riskhanteringsmål och tillämpade
strategier. Genom denna process länkas säkringsinstrumentet till de relevanta tillgångarna och skulderna, de
involverade affärstransaktionerna eller de bindande kontrakten. Koncernen dokumenterar också sina pågående
bedömningar av säkringens effektivitet när det gäller sambandet mellan en förändring i derivatets värde och en
förändring i värdet på de säkrade kassaflödena eller transaktionerna.

Förändringen i verkligt värde för derivatavtal tecknade för att säkra kommande kassaflöden redovisas bland
periodens övriga totalresultat och presenteras i fonden för verkligt värde i eget kapital i den mån säkringen är
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effektiv. Upplupna säkringsvinster eller -förluster bland poster i värdeförändringsfonden relaterade till derivat
redovisas i resultaträkningen under den period som transaktionen från de förpliktelser eller estimat som
risksäkringen avser redovisas, till exempel som justering av omsättningen eller material och tjänster. Den ineffektiva
delen redovisas omedelbart i de finansiella posterna i resultaträkningen för räkenskapsperioden. Förändringar i
verkligt värde på derivat i valuta till följd av ränteskillnader redovisas i resultaträkningen.

Hierarki av verkligt värHierarki av verkligt värdede
Finansiella instrument värderade till verkligt värde klassificeras enligt följande hierarki: instrument som noteras
officiellt på en aktiv marknad (nivå 1), instrument för vilka det finns en annan direkt eller indirekt prisobservation än
officiella noteringar (nivå 2) och instrument för vilka det inte finns ett observerat marknadspris (nivå 3). Till
ovanstående hierarkier hör finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

AAvtalsbalanservtalsbalanser
Avtalsbalanser består av kundrelaterade tillgångar och skulder.

När kontrollen över varor eller tjänster överförs till en kund innan kunden betalar vederlaget, redovisas fordran som
avtalstillgångar. Avtalstillgången representerar rätten till framtida vederlag.

När kunden betalar vederlag i förskott eller vederlaget ska erläggas innan den avtalsenliga prestationsskyldigheten
överförs, redovisas det belopp som erhållits i förskott som avtalsskuld. Avtalsskuld redovisas som intäkt när
koncernen presterar enligt avtalet.

AAvsättningar och ansvarsförbindelservsättningar och ansvarsförbindelser
En avsättning redovisas om det finns ett åtagande till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att
ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Avsättningar redovisas i balansräkningen, om
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Sådana poster är till exempel garantireserveringar, reserveringar
för miljörisker, rättstvister, förutsedda förluster för pågående projekt och kostnader för omstruktureringar. Beloppet
som redovisas som avsättningar motsvarar ledningens bästa uppskattning av de kostnader som kan tänkas krävas
för att reglera förpliktelsen.

Som avsättning upptas beräknade framtida garantikostnader som hänför sig till levererade produkter.
Garantireserveringens storlek baseras på erfarenheter från tidigare utfall av garantikostnader.

Avsättning för omstruktureringsutgifter görs när omstruktureringsplanen fastställts och implementeringen påbörjats
eller berörd personal informerats om villkoren. Av planen ska framgå vilken verksamhet och personal som berörs
och tidpunkt samt utgifter för genomförandet.

Ansvarsförbindelser är möjliga åtaganden som har uppstått för tidigare händelser, vilka inte fastställs före en
händelse, som koncernen inte kunnat påverka, realiseras. Som ansvarsförbindelse klassificeras även en sådan
förbindelse som sannolikt inte resulterar i betalningsskyldighet eller där beloppet inte tillförlitligt kan fastställas.
Ansvarsförbindelserna specificeras i noterna.

InkomstskattInkomstskatt
I resultaträkningen har som inkomstskatt bokförts skatter på koncernbolagens resultat för räkenskapsperioden
enligt lokala skattebestämmelser, rättelser av skatter för tidigare räkenskapsperioder samt förändring i uppskjutna
skatter. Skatteeffekter relaterade till transaktioner som redovisas i resultaträkningen och andra händelser redovisas i
resultaträkningen. Skatteeffekter relaterade till transaktioner eller andra händelser som ska redovisas som
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komponenter i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital redovisas också i övrigt totalresultat eller direkt i eget
kapital.

Inkomstskattepositioner utvärderas för att identifiera situationer då det kan finnas osäkerhet på grund av tolkningar
av skatteregleringen. Avsättningar för dessa osäkra skattepositioner redovisas när det anses mer sannolikt att
positionerna kommer att bestridas av skattemyndigheterna. Redovisade avsättningar grundar sig på
uppskattningen av de slutliga skatter som ska betalas till skattemyndigheterna.

Uppskjutna skatteskulder och -tillgångar beräknas på temporära skillnader till följd av skillnaden mellan
skatteunderlaget för tillgångar och skulder och redovisat värde med hjälp av de antagna skattesatserna i slutet av
räkenskapsperioden. I balansräkningen upptas den uppskjutna skatteskulden i sin helhet och en uppskjuten
skattefordran upptas till sitt beräknade sannolika belopp.

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det är lagligt att kvitta aktuella skattefordringar mot aktuella
skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och -skulderna hänför sig till inkomstskatter som tas ut av
samma skattemyndighet eller olika beskattningsbara enheter, om det finns en avsikt att reglera saldona på
nettobasis.

DividendDividend
Styrelsens förslag till dividend avdras från det utdelningsbara egna kapitalet efter att det fastställts av
bolagsstämman. Obetalda dividender redovisas som skuld i koncernredovisningen.

Införande av nya och uppdaterade IFRS-standarInförande av nya och uppdaterade IFRS-standarderder
År 2020 kommer koncernen att införa följande ändrade standarder som utfärdats av IASB.

Tillägg till IFRS 3 RörIFRS 3 Rörelseförvärvelseförvärv (gäller för räkenskapsperioder som börjar 1.1.2020 eller därefter). Syftet med
tilläggen är att hjälpa enheter att avgöra om ett förvärv är ett rörelseförvärv eller förvärv av tillgångar. Tilläggen
förtydligar minimikraven för en rörelse, undanröjer bedömningen av huruvida marknadsaktörerna kan ersätta alla
saknade element, ger vägledning för att hjälpa enheter att bedöma om en förvärvad process är väsentlig, begränsar
definitioner av en rörelse och av output och inför ett frivilligt koncentrationstest av verkligt värde. Tilläggen förväntas
inte ha någon inverkan på koncernbokslutet.

Tillägg till IAS 1 Utformning av finansiella rapporterIAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IAS 8 RedovisningsprinciperIAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i, ändringar i
uppskattningar och bedömningar samt feluppskattningar och bedömningar samt fel (gäller för räkenskapsperioder som börjar 1.1.2020 eller därefter).
Syftet med tilläggen är att anpassa definitionen av "materialitet" över standarderna och förtydliga vissa aspekter av
definitionen. Tilläggen förtydligar att materialiteten beror på informationens art eller omfattning, eller bådadera.
Tilläggen förväntas inte ha någon inverkan på koncernbokslutet.

Tillägg till IFRS 9 Finansiella instrumentIFRS 9 Finansiella instrument, IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värIAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värderingdering och IFRS 7IFRS 7
Finansiella instrument: UpplysningarFinansiella instrument: Upplysningar (gäller för räkenskapsperioder som börjar 1.1.2020 eller därefter). Dessa
tillägg ger vissa lättnader i samband med reformen av referensräntan. Lättnaderna hänför sig till säkringsredovisning
och dess inverkan är att IBOR-reformen inte generellt skulle leda till att säkringsredovisningen skulle upphöra.
Eventuell säkringsineffektivitet bör fortfarande redovisas i resultaträkningen. Tilläggen förväntas inte ha någon
väsentlig inverkan på koncernbokslutet.

Koncernen förväntar sig att efter 2020 anta följande nya standard som utfärdats av IASB.

IFRS 17IFRS 17 Försäkringsavtal*Försäkringsavtal* (gäller för räkenskapsperioder som börjar den 1.1.2021 eller därefter): IFRS 17 gäller
alla typer av försäkringsavtal (direkt försäkring och återförsäkring) oavsett vilken typ av företag som utfärdar dem,
samt vissa garantier och finansiella instrument med diskretionärt deltagande. Det övergripande målet är en
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konsekvent redovisningsmodell för försäkringsavtal. Inverkan av den nya standarden på koncernbokslutet
utvärderas som bäst.

* Har inte godkänts för tillämpning i EU 31.12.2019.
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Anchor
Noter till koncerNoter till koncernbokslutetnbokslutet

Anchor

1. Segmentinformation

Från och med den 1 januari 2019 är Wärtsilä indelad i två affärsområden, Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet enligt
de två viktigaste kundmarknaderna. Verksamheten omfattar både försäljning av ny utrustning och tjänster för deras respektive marknader. Den nya
organisationsstrukturen gör det möjligt för Wärtsilä att påskynda tillväxten och genomföra strategierna Smart Marine och Smart Energy. Att
integrera nya produkter och service ökar kundernas värde genom starkare fokus på kompletta livscykellösningar anpassade till specifika
marknadsbehov. Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet utgör Wärtsiläs operativa och rapporterbara segment.

Wärtsiläs högsta operativa beslutsfattare (CODM, Chief Operating Decision Maker) är bolagets verkställande direktör som samtidigt är
koncernchef. Han får stöd i sitt beslutsfattande av direktionen och i vissa fall styrelsen.

Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet leds av direktörer, och respektive affärsområde stöds av en ledningsgrupp.
Diskret finansiell information om affärsområdena tillhandahålls koncernchefen som stöd för beslutsfattandet. Segmentinformationen som Wärtsilä
presenterar återspeglar den interna rapporteringen till ledningen. Segmentinformationen rapporteras på rörelseresultatsnivå, eftersom poster under
rörelseresultatet inte allokeras till segmenten. Det jämförbara rörelseresultatet används av CODM också för att mäta prestanda, både på segment-
och koncernnivå. Tillgångar och skulder mäts på koncernnivå och allokeras inte till segment.

Intern försäljning mellan segmenten redovisas inte i ledningens rapportering, intäkter och kostnader för försäljning redovisas direkt till respektive
kundprojekt och -beställning. De främsta faktorerna som påverkar fördelningen av indirekta och administrativa kostnader till segmenten är
omsättning och personalantal. Enligt ledningen är dessa fördelningsprinciper de mest ändamålsenliga att återspegla de kostnader som varje
segment bär. Fördelningsprinciperna granskas regelbundet.

WWärtsilä Energy-afärtsilä Energy-affärsområdetfärsområdet

Wärtsilä Energy-affärsområdet leder omvandlingen mot en framtid som till 100% fungerar med förnybar energi. Wärtsilä hjälper våra kunder att
frigöra värdet av energiomställningen genom att optimera deras energisystem och säkra deras tillgångar. Wärtsiläs sortiment omfattar flexibla
kraftverk, energihanteringssystem och -lagring samt livscykeltjänster som möjliggör ökad effektivitet och garanterad prestanda.

Wärtsiläs tre huvudsakliga kundsegment på energimarknaden är energibolag, oberoende kraftproducenter och industrikunder. Wärtsiläs
energilösningar används i ett stort antal tillämpningar. Dessa inkluderar kraftverk för basbelastning, nätstabilitet, toppbelastning och efterföljande
belastning samt integration av vind- och solenergi. Wärtsilä förser sina kunder med omfattande kunskap om energisystem, inklusive helt
integrerade tillgångar och programvara, som kompletteras med värdeskapande livscykeltjänster.

WWärtsilä Marine-afärtsilä Marine-affärsområdetfärsområdet

Wärtsiläs mål är att leda branschens omvandling mot ett Smart Marine Ekosystem. Som en ledande leverantör av innovativa produkter, integrerade
lösningar och livscykeltjänster till marin- samt olje- och gasindustrin, strävar Wärtsilä Marine efter att utveckla nya kundvärden genom uppkoppling,
digitalisering och smart teknik.

Wärtsilä tillhandahåller marina kraftförsörjningslösningar, processlösningar och lösningar för färdplanering, som stöds av ett brett utbud av tjänster,
från reservdelsleveranser till optimering av kundernas verksamhet, prestationsgarantier och cyberunderrättelse- och incidentstöd.

Wärtsilä Marine-affärsområdet får sina intäkter från följande produkter och tjänster:

Marine power solutions Processing solutions Voyage solutions

· Kraftförsörjning · Lösningar för vatten- och avfallshantering · Automation, navigation och kommunikation

· Motorkonversioner · Gaslösningar för sjö- och · Simulerings- och utbildningslösningar

· Propulsion landbaserade applikationer · Driftlösningar för flottor

· Avgasrening · Lösningar för kontroll av fartygstrafik

· Specialprodukter

· Underhållningssystem

Wärtsiläs marinkunder omfattar de viktigaste fartygssegmenten, inklusive konventionella handelsfartyg, gastankfartyg, kryssningsfartyg och
passagerarfärjor, marinens fartyg och specialfartyg. Inom olje- och gasindustrin servar Wärtsilä aktivt offshoreanläggningar och relaterade
industrifartyg samt landbaserade gasanläggningar. Wärtsiläs kunder består av fartygsägare, skeppsvarv och fartygsförvaltningsbolag.
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Inom Wärtsilä Marine-affärsområdet har orderingången och omsättningen för efterinstallationer av avgasreningssystem överförts från service till ny
utrustning. Jämförelsesiffrorna 2018 för segmentinformationen samt serviceinformationen har justerats för att reflektera den nya
rapporteringsstrukturen.

MEUR 2019 2018

OmsättningOmsättning

Wärtsilä Marine-affärsområdet 33 330330 2 815

Wärtsilä Energy-affärsområdet 11 840840 2 359

TTotaltotalt 55 170170 5 174

AAvskrivningar och nedskrivningarvskrivningar och nedskrivningar

Wärtsilä Marine-affärsområdet -147-147 -102

Wärtsilä Energy-affärsområdet -33-33 -28

TTotaltotalt -180-180 -130

Resultatandel i intrResultatandel i intresse- och samföresse- och samföretagetag

Wärtsilä Marine-affärsområdet -9-9 13

TTotaltotalt -9-9 13

RörRörelserelseresultatesultat

Wärtsilä Marine-affärsområdet 237237 349

Wärtsilä Energy-affärsområdet 125125 194

TTotaltotalt 362362 543

RörRörelserelseresultat i presultat i procent av omsättningen (%)ocent av omsättningen (%)

Wärtsilä Marine-affärsområdet 7,17,1 12,4

Wärtsilä Energy-affärsområdet 6,86,8 8,2

TTotaltotalt 7,07,0 10,5

Jämförbart rJämförbart rörörelserelseresultatesultat

Wärtsilä Marine-affärsområdet 305305 380

Wärtsilä Energy-affärsområdet 152152 197

TTotaltotalt 457457 577

Jämförbart rJämförbart rörörelserelseresultat i presultat i procent av omsättningen (%)ocent av omsättningen (%)

Wärtsilä Marine-affärsområdet 9,19,1 13,5

Wärtsilä Energy-affärsområdet 8,38,3 8,4

TTotaltotalt 8,88,8 11,2

AlterAlternativa rnativa resultatmåttesultatmått

Wärtsilä presenterar vissa alternativa resultatsiffror som inte är definierade i IFRS. Dessa alternativa resultatsiffror är nyckeltal som ledningen följer
med och använder för att utvärdera koncernens affärsutveckling och finansiella ställning. De alternativa resultatsiffrorna utgör även användbar
information för kapitalmarknaderna.

De alternativa resultatsiffrorna som presenteras av Wärtsilä bör inte bedömas separat från IFRS-resultatmått. Formlerna för nyckeltalen finns i
Formler för nyckeltal.
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Wärtsilä presenterar jämförbara prestationsmått för att förbättra jämförbarheten mellan perioder. Vissa inkomst- och kostnadsposter redovisas som
jämförelsestörande poster när dessa har en signifikant inverkan på Wärtsiläs resultaträkning. Jämförelsestörande poster består av intäkter och
kostnader, som uppkommer i samband med omstruktureringåtgärder för att justera kapaciteten av Wärtsiläs verksamhet. De kan också innehålla
övriga intäkter och kostnader som uppkommit utanför Wärtsiläs normala verksamhet, som till exempel nedskrivningar, kostnader relaterade till
förvärv, kostnader bokförda i samband med rättsilga avgöranden med tredje part eller oförutsägbara förpliktelser från tidigare avvecklad
verksamhet.

Avstämningen av jämförbart rörelseresultat till rörelseresultat presenteras i tabellen nedan:

Resultatmått och jämförResultatmått och jämförelsestörande posterelsestörande poster

MEUR 2019 2018

Jämförbart justerat EBITJämförbart justerat EBITAA 498498 621

Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -41-41 -43

Jämförbart rJämförbart rörörelserelseresultatesultat 457457 577

JämförJämförelsestörande poster:elsestörande poster:

Omstruktureringskostnader

Personalkostnader -31-31 -8

Nedskrivningar -23-23 -19

Övriga omstruktureringskostnader och flyttningskostnader -17-17 -2

Övriga jämförelsestörande poster

Nedskrivningar -13-13

Ersättningar som uppstått genom rättsliga avgöranden -6-6

Förvärvsrelaterade kostnader -6

Övriga -4-4

JämförJämförelsestörande poster totaltelsestörande poster totalt -95-95 -35

RörRörelserelseresultatesultat 362362 543

Information på enhetsnivå

Utöver information om segmenten rapporterar Wärtsilä även den servicerelaterade orderingången och omsättningen för de två segmenten.

Wärtsilä fortsätter att redovisa information för de geografiska områdena Finland, övriga europeiska länder, Asien, Nord- och Sydamerika samt
övriga. I den geografiska informationen är omsättningen uppdelad efter kunddestination och anläggningstillgångar efter kundens ursprung.
Anläggningstillgångar består av goodwill, immateriella tillgångar, materiella tillgångar, nyttjanderättstillgångar samt innehav i intresse- och
samföretag.

Geografisk informationGeografisk information

Under räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019 och 1.1–31.12.2018 hade Wärtsilä inte några enskilda betydande kunder eller länder. Försäljning till
USA var 11% (14) och till Kina 11% (7) av den totala omsättningen.

2019 2018

MEUR Omsättning
Anläggnings-

tillgångar Omsättning
Anläggnings-

tillgångar

Finland 7878 324324 56 242

Övriga Europa 11 612612 11 595595 1 429 1 534

Asien 11 968968 114114 1 867 90
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Amerika 11 098098 271271 1 245 266

Övriga 414414 77 577 5

TTotaltotalt 55 170170 22 310310 5 174 2 137

ServiceinformationServiceinformation

MEUR 2019 2018

OmsättningOmsättning

Marine service 11 639639 1 577

Energy service 863863 842

TTotaltotalt 22 502502 2 419

Anchor

2. Förvärv

Förvärv 2019

Ships ElectrShips Electronic Services Ltdonic Services Ltd

I maj förvärvade Wärtsilä 100% av Ships Electronic Services Ltd ("SES"), ett brittiskt företag specialiserat på navigations- och
kommunikationselektronik samt installations-, underhålls- och reparationstjänster, främst för kommersiella fartyg och fritidsfartyg. SES omsättning
var cirka 10 miljoner brittiska pund och företaget hade 47 anställda. Transaktionens värde (företagsvärde) var 3,2 miljoner brittiska pund.

Köpesumman och förvärvets inverkan på räkenskapsperiodens resultat var inte signifikanta.

Förvärv 2018

TTransas-koncerransas-koncernennen

I maj förvärvade Wärtsilä 100% av Transas, ett globalt företag med huvudkontor i Storbritannien.

Transas är en global marknadsledare inom marin navigation som innefattar kompletta bryggsystem, digitala produkter och elektroniska sjökort.
Företaget är också ledande inom utbildnings- och simuleringstjänster, sjötrafikledning samt bevakning och stödtjänster.

Tabellerna nedan sammanfattar de värdena av vederlaget som betalats för Transas, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade
tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.

Totalt vederlag MEUR

Köpeskilling erlagd i pengar 183183

TTotalt överfört vederlagotalt överfört vederlag 183183

Kassaflöde från förvärvet MEUR

Köpeskilling erlagd i pengar 183183

Likvida medel i det förvärvade företaget -12-12

TTotalt kassaflöde från förvärvetotalt kassaflöde från förvärvet 171171
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Värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR

Immateriella tillgångar 6666

Materiella tillgångar 22

Varor i lager 88

Försäljnings- och andra fordringar 5050

Uppskjuten skattefordran 22

Likvida medel 1212

TTillgångar totaltillgångar totalt 140140

Avsättningar 33

Räntebärande skulder 2929

Leverantörs- och andra skulder 3939

Uppskjuten skatteskuld 1313

Skulder totaltSkulder totalt 8383

TTotala tillgångarotala tillgångar, netto, netto 5757

GoodwillGoodwill 113113

De verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi, kundrelationer och
varumärken) uppgick till 55 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 50 miljoner euro. Det verkliga
värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.

Det goodwillvärdet på 113 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis i digitala marinlösningar och -tjänster. Förvärvet innebär ett
väsentligt steg framåt mot Wärtsiläs syfte om att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi. Dessutom kommer bolaget att fortare kunna
infria sitt löfte om att omvälva industrin genom införandet av ett ekosystem som är digitalt anslutet genom hela leveranskedjan via säkra, smarta
och molnbaserade applikationer.

Under 2018 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 3 miljoner euro för externa juridiska tjänster och kostnader
relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.

PrPro formao forma

Om förvärvet hade verkställts 1.1.2018 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 5.213 miljoner euro.
Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de
justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2018.

Övriga förvärvÖvriga förvärv

I februari förvärvade Wärtsilä 100% av Trident B.V. och LOCK-N-STITCH Inc. I oktober förvärvade Wärtsilä 100% av Burriel Navarro, S.L.

Trident B.V. är ett Hollandsbaserat företag som är specialiserat på fartygsunderhåll, inspektion och reparationsservice under vatten. Genom
förvärvet av Trident B.V. kan Wärtsilä bygga upp intern kompetens, till fullo utnyttja synergieffekterna mellan olika serviceprodukter och stärka sin
marknadsposition.

LOCK-N-STITCH Inc. är ett amerikanskt teknikföretag, som har kunderna inom marin- och energiindustrin, men representerar även andra
industriella branscher. Företaget är specialiserat på reparationer av gjutjärn. Genom förvärvet stärker Wärtsilä sitt serviceutbud till kunder med ett
brett varumärkessortiment.

Burriel Navarro, S.L bedriver undervattensarbete i Spaniens största hamnar. Förvärvet stöder tillväxten av Wärtsiläs undervattentjänster samt utökar
företagets lokala närvaro på den europeiska marknaden.
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Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av de betalda vederlagen som betalats, kassaflödet från förvärven och de antagna
förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.

Totalt vederlag MEUR

Köpeskilling erlagd i pengar 2727

TTotalt överfört vederlagotalt överfört vederlag 2727

Kassaflöde från förvärven MEUR

Köpeskilling erlagd i pengar 2323

Villkorad köpeskilling 44

Likvida medel i de förvärvade företagen -1-1

TTotalt kassaflöde från förvärvenotalt kassaflöde från förvärven 2626

Värden på tillgångar och skulder till följd av förvärven MEUR

Immateriella tillgångar 1010

Materiella tillgångar 22

Varor i lager 11

Försäljnings- och andra fordringar 66

Likvida medel 11

TTillgångar totaltillgångar totalt 1919

Leverantörs- och andra skulder 44

Uppskjuten skatteskuld 33

Skulder totaltSkulder totalt 66

TTotala tillgångarotala tillgångar, netto, netto 1313

GoodwillGoodwill 1313

De verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkter (inklusive teknologi, kundrelationer och
varumärken) uppgick till 10 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 6 miljoner euro. Det verkliga
värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.

Det goodwillvärdet på 13 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom undervattensservice.

Under 2018 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp som var inte signifikant. Kostnaderna har inkluderats i övriga
kostnader i koncernens resultaträkning.

PrPro formao forma

Om förvärven hade verkställts 1.1.2018 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 5.176 miljoner euro.
Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de
justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkterna skulle ha varit de samma som om förvärven hade inträffat 1.1.2018.
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Anchor

3. Avyttringar

Avyttringar 2019

Under 2019 gjordes det inga avyttringar.

Avyttringar 2018

AAvyttring av pump verksamhetvyttring av pump verksamhet

31.12.2018 sålde Wärtsilä sin affärverksamhet som omfattade pumpar till det skandinaviska investeringsbolaget Solix Goup. Wärtsilä Pumps
tillhörde Wärtsilä Marine Solutions-organisationen och blev en del av bolaget i samband med förvärvet av Hamworthy år 2012. År 2017 uppvisade
Wärtsilä Pumps en omsättning på ungefär 50 miljoner euro. Ersättningen i kontant för transaktionen uppgick till 45 miljoner och utöver detta ingår
20 miljoner euro av transaktionspriset som fordran i koncernens balansräkningens långfristiga övriga fordringar år 2018. Wärtsilä uppvisar i övriga
intäker en vinst på 27 miljoner för denna transaktion.

Övriga avyttringarÖvriga avyttringar

20.10.2018 sålde Wärtsilä sitt majoritetsintresse i Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd. Köpesumman och avyttringens inverkan på räkenskapsperiodens
resultat var inte signifikanta.

Anchor

4. Tillgångar som innehas för försäljning

I december Wärtsilä meddelade om avyttringen av sina aktier i Wärtsilä ELAC Nautik GmbH (ELAC Nautik) till Cohort plc. ELAC Nautiks främsta
marknadsinriktning är hydroakustiska produkter, däribland ekolod, system för undervattenskommunikation och ekosystem för små och medelstora
militära ubåtar.

Genom sin inriktning på smarta marina ekosystem leder Wärtsilä marinindustrins övergång till en ny era av hög effektivitet, ökad säkerhet och
enastående miljöprestanda. Detta är huvudstrategin för Wärtsiläs marina verksamhet, och eftersom ELAC Nautiks verksamhet inte har någon direkt
synergistisk koppling till Wärtsiläs smarta marinaktiviteter, anpassas portföljen till de tillväxtverksamheter som kan driva denna omvandling vidare.

Utöver detta, har Wärtsilä påbörjat förberedelser för att avyttra sin verksamhet som innefattar underhållningssystem, vilken har också klassificerats
som tillgångar som innehas för försäljning.

Tillgångarna som innehas för försäljning hör till Wärtsilä Marine-affärsområdet och är värderade till det lägre av bokföringsvärde och verkligt värde.

Transaktionerna kräver godkännande och de förväntas vara slutförda i början av 2020.

BalansposterBalansposternana

MEUR 31.12.2019

Materiella tillgångar 33

Nyttjanderättstillgångar 44

Uppskjuten skattefordran 88

Varor i lager 1818

Övriga fordringar, kortfristiga 3939

Likvida medel 1111

TTillgångar som innehas för försäljningillgångar som innehas för försäljning 8282

Räntebärande skulder, långfristiga 44
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Uppskjuten skatteskuld 88

Övriga skulder, långfristiga 88

Övriga skulder, kortfristiga 4747

Skulder dirSkulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljningekt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 6868

NettotillgångarNettotillgångar 1414

Anchor

5. Uppdelningen av intäkterna

Intäkter från avtal med kunder redovisas över tiden och vid en tidpunkt enligt följande intäktstyper.

Omsättning per intäktstypOmsättning per intäktstyp

MEUR 2019 2018

PrProdukterodukter

Wärtsilä Marine-affärsområdet 846846 765

Wärtsilä Energy-affärsområdet 338338 380

TTotaltotalt 11 184184 1 145

VVararor och tjänsteror och tjänster

Wärtsilä Marine-affärsområdet 509509 469

Wärtsilä Energy-affärsområdet 9393 88

TTotaltotalt 603603 557

PrProjektojekt

Wärtsilä Marine-affärsområdet 11 786786 1 377

Wärtsilä Energy-affärsområdet 11 113113 1 615

TTotaltotalt 22 899899 2 992

Långfristiga avtalLångfristiga avtal

Wärtsilä Marine-affärsområdet 189189 204

Wärtsilä Energy-affärsområdet 296296 276

TTotaltotalt 484484 480

TTotaltotalt 55 170170 5 174

Uppfyllning av prUppfyllning av prestationsåtagandeestationsåtagande

MEUR 2019 2018

VVid en tidpunktid en tidpunkt

Wärtsilä Marine-affärsområdet 22 622622 2 210

Wärtsilä Energy-affärsområdet 11 105105 1 531

TTotaltotalt 33 728728 3 740
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Över tidenÖver tiden

Wärtsilä Marine-affärsområdet 708708 606

Wärtsilä Energy-affärsområdet 735735 828

TTotaltotalt 11 442442 1 434

TTotaltotalt 55 170170 5 174

Produktförsäljningen består av försäljning av reservdelar och standardutrustning där intäkterna redovisas vid den tidpunkt då kontrollen över
produkterna överförs till kunden, i allmänhet vid leveransen.

Intäkterna för varor och tjänster omfattar kortfristiga fältservicearbeten, alltså kombinationer av tjänster och utrustning. Intäkterna redovisas vid den
tidpunkt då tjänsten tillhandahålls.

Projekt omfattar kort- och långfristiga projekt. Beroende på avtalsvillkoren och längden på projektet redovisas intäkter vid en tidpunkt eller över
tiden. Intäkter relaterade till långfristiga projekt, som entreprenadavtal, projekt för integrerade lösningar, fartygsdesign och energilösningar, redovisas
över tiden. Intäkter för skräddarsydd utrustning redovisas vid en tidpunkt.

Långfristiga avtal omfattar långfristiga drifts- och underhållsavtal där intäkterna redovisas över tiden.

Anchor

6. Övriga intäkter

MEUR 2019 2018

Försäljningsvinster från immateriella och materiella tillgångar 1515 32

Statliga bidrag 88 7

Intäkter från skrotförsäljning 33 3

Försäljningsintäkter från biprodukter 22 2

Ränteintäkter 11

Intäkter från avbeställningar* 22 10

Försäkringsersättningar 99 4

Övriga 2727 24

TTotaltotalt 6767 80

* Kostnaderna för avbeställningar redovisas bland respektive kostnadsslag.

Anchor

7. Material och tjänster

MEUR 2019 2018

Inköp under räkenskapsperioden -1-1 723723 -1 598

Förändring av lager 77 40

Köpta tjänster -1-1 287287 -1 294

TTotaltotalt -3-3 003003 -2 852
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Anchor

8. Kostnader för ersättningar till anställda

MEUR 2019 2018

Löner och arvoden 11 028028 954

Pensionskostnader

Förmånsbestämda planer 1212 7

Övriga pensionskostnader 7474 71

Övriga obligatoriska personalkostnader 146146 142

TTotaltotalt 11 260260 1 175

Ledningens ersättningar specificeras i not 32. Transaktioner med närkretsen.

Långfristigt incitamentsprLångfristigt incitamentsprogramogram

I lönekostnaderna ingår kostnader för 4 miljoner euro från långrfirstiga bonusprogram, som baserar sig på aktiens kursutveckling (föregående år var
inverkan 21 miljoner euro positiv). Vid slutet av år 2019 hade Wärtsilä tre aktiva långfristiga bonusprogram, som baserar sig på aktiens
kursutveckling. Dessa bonusprogram är bundna till aktiens kursutveckling under en i förväg fastställd tidsperiod, och en övre gräns har fastställts
för bonusen. Då bonusprogrammet tar slut, betalas bonusen ut som kontant ifall kravet på anställningstid har uppfyllts (2017–2019 samt
2018–2020 programmen) eller i aktier (2019–2021 programmet). Direktionsmedlemmar skall anskaffa aktier i Wärtsilä motsvarande 50% av
nettobonusen som mottagits, tills personens aktieägandenivå uppnått den individuella direktionsmedlemmens bruttoårsinkomst.

För bonusprogram baseras bonusutbetalningen på kursutvecklingen under en tre års period. Bonusprogrammet 2017–2019 omfattar 4.332.000
bonusrätter, bonusprogrammet 2018–2020 3.609.000 bonusrätter och bonusprogrammet 2019–2021 5.108.000 bonusrätter. Bonusprogrammet
2017–2019 utgår från baskursen 16,19 euro, bonusprogrammet 2018–2020 från baskursen 22,58 euro och bonusprogramet 2019–2021 från
baskursen 16,76 euro. I bonusprogrammen beaktas 100% av utbetalda dividender under löptiden och den utbetalda bonusen kan inte överstiga
6,07 euro per bonusrätt i bonusprogrammet 2017–2019, 8,47 euro per bonusrätt i bonusprogrammet 2018–2020 och 6,456 euro per bonusrätt i
bonusprogrammet 2019–2021.

Incitamenträtterna, vilka betalas kontant, värderas och bokförs till verkligt värde på balansdagen med beaktande av den andel som gått av rättens
intjänandeperiod. Incitamenträtterna, vilka verkställs i form av bolagets aktier, värderas verkligt värde på tilldelningstidpunkten och kostnadsförs
jämt under intjänandeperioden. Det verkliga värdet för programmet 2019–2021 är 2,69 euro.

2019 2018

Anställda i medeltal 1919 110110 18 899

Anställda i slutet av perioden 1818 795795 19 294

Anchor

9. Avskrivningar och nedskrivningar

MEUR 2019 2018

Utvecklingskostnader 1111 11

Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden 4141 43

Övriga immateriella tillgångar 1010 12

Byggnader och konstruktioner 1313 16

Land och byggnader, nyttjanderättstillgångar 4343

Maskiner och inventarier 4040 43

Maskiner och inventerier, nyttjanderättstillgångar 66

Övriga materiella tillgångar 11 1

Nedskrivningar 1515 3

TTotaltotalt 180180 130
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Anchor

10. Övriga kostnader

MEUR 2019 2018

Resekostnader 134134 145

Räntekostnader 4848 90

Juridik- och konsulttjänster 9595 89

IT-kostnader 6565 61

Övriga kostnader relaterade till personalen 5959 58

Administrativa kostnader 4949 51

Övriga 128128 153

TTotaltotalt 578578 648

Anchor

11. Finansiella intäkter och kostnader

MEUR 2019 2018

Ränteintäkter från lån och fordringar 11 2

Ränteintäkter från finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen 2323 20

Ränteintäkter från investeringstillgångar till periodiserad anskaffningsutgift 22 1

Övriga finansiella intäkter 11 1

Finansiella intäkterFinansiella intäkter, totalt, totalt 2727 24

Räntekostnader från finansiella skulder som bokas till den periodiserade anskaffningsutgiften -10-10 -11

Räntekostnader från leasingskulder som bokas till den periodiserade anskaffningsutgiften -5-5

Räntekostnader från finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen -36-36 -34

Nettoräntor från förmånsbestämda planer -3-3 -3

Finansiella tillgångar/skulder till verkligt värde via resultaträkningen -5-5 -4

Nedskrivningar av finansiella tillgångar -1

Valutakursdifferenser* -10-10 -6

Bankavgifter -2-2 -2

Övriga finansiella kostnader -4-4 -4

Finansiella kostnaderFinansiella kostnader, totalt, totalt -74-74 -65

TTotaltotalt -47-47 -40

* Under 2019 inkluderades den ineffektiva delen av kassaflödessäkringar som gäller inställda beställningar, -5 miljoner euro (-2) samt -8 miljoner
euro (-5) valutakursdifferenser från oskyddade interna lån i koncernens resultaträkning i valutakursdifferenser.

Anchor

12. Inkomstskatter

MEUR 2019 2018

Inkomstskatter

under räkenskapsperioden -130-130 -126

under tidigare räkenskapsperioder -8-8 1

Förändring i uppskjutna skatter
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nya och upplösta temporära skillnader 4343 10

förändring av skattesatsen i andra länder -2-2 1

TTotaltotalt -97-97 -116

AAvstämning av efvstämning av effektiv skattesats:fektiv skattesats:

Resultat före skatter 315315 502

Skatter beräknade med moderbolagets skatteprocent 20,0% -63-63 -100

Effekt av förändringar i skattesats -2-2 1

Effekten av förändring i skattesatser hos dotterbolagen 1515 6

Effekt av skattefria inkomster och ej avdragbara kostnader -1-1 2

Effekt av resultatandel i intresse- och samföretag -2-2 3

Utnyttjat oredovisade förlustavdrag 11

Outnyttjade förlustavdrag för räkenskapsperioden -13-13 -17

Övriga skatter* -10-10 -10

Övriga periodiseringsavvikelser** -13-13 -1

Inkomstskatt för tidigare räkenskapsperioder -8-8 1

Skatt i koncerSkatt i koncernens rnens resultaträkningesultaträkning -97-97 -116

EfEffektiv skattesats (%)fektiv skattesats (%) 30,730,7 23,1

* Merparten av övriga skatter utgörs av outnyttjade källskatter och av sådana direkta skatter, som inte är baserade på vinsten.

** Inkluderar -11 miljoner euro av använda uppskutjna skattefordningar.

Inkomstskatter i övrigt totalresultat presenteras i Rapport över totalresultat. Tilläggsinformation om förändring i uppskjutna skattefordringar och -
skulder presenteras i not 24. Uppskjuten skattefordran och -skuld.

Wärtsilä är föremål för skattegranskningar i vissa länder, som kan föranleda efterbeskattningsbeslut med motsvarande skatter och avgifter.

Anchor

13. Resultat per aktie

Resultat per aktie beräknas genom att dela räkenskapsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med justerat antal aktier i
medeltal under räkenskapsperioden. Under rapporteringsperioderna fanns det inga program som skulle ha gett utspädande effekt.

MEUR 2019 2018

Räkenskapsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 217217 386

Antal aktier i tusental

Justerat medeltal av antal utestående aktier* 591591 723723 591 723

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):

Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,370,37 0,65

* Tilläggsinformation om antal aktier i not 26. Eget kapital.
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Anchor

14. Immateriella tillgångar

Goodwill 2019

MEUR 2019

WWärtsilä -koncerärtsilä -koncernennen

Wärtsilä 1.1. 11 355355

Förvärv -1-1

Kursdifferenser 2626

TTotaltotalt 11 380380

GoodwillallokeringGoodwillallokering

Goodwill som uppkommer vid företagsförvärv allokeras till koncernens kassagenererande enheter (KGE), vilka är koncernens operativa segment
Wärtsilä Marine-affärsområdet och Wärtsilä Energy-affärsområdet. Den goodwill som tidigare allokerats till den kassagenererande enheten på
koncernnivå, har från och med 1.1.2019 allokerats till respektive KGE på basen av de operativa segmentens verkliga värde. De operativa
segmenten representerar den lägsta nivån på vilken goodwill övervakas inom koncernen. Bolag som förvärvats under räkenskapsperioden är
integrerade i respektive KGE vid förvärvstidpunkten. Goodwill per KGE presenteras i tabellen nedan.

Goodwill per kassagenerGoodwill per kassagenererande enheterande enhet

MEUR 2019

Wärtsilä Marine-affärsområdet 847847

Wärtsilä Energy-affärsområdet 533533

TTotaltotalt 11 380380

PrPrövning av nedskrivningsbehov av goodwillövning av nedskrivningsbehov av goodwill

Koncernen utför sin årliga nedskrivningsprövning av goodwill den 30 september. Nedskrivning av goodwill utförs även om förändringar i
omständigheterna indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas.

Återvinningsvärdet från dekassagenererande enheterna fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet. Dessa beräkningar utgår från den
nuvarande orderstocken och diskonterade 5-års kassaflöden uppskattade i den strategiska planen godkänd av ledningen. Det uppskattade
kassaflödet för båda enheter baseras på att materiella tillgångar används i nuvarande skick och med normala underhållsinvesteringar. Eventuella
förvärv har inte beaktats. Kassaflöden efter 5-årsperioden ingår enligt den s.k. slutvärdemetoden. Tillväxttakten vid beräkningen av slutvärdet har
baserats på ledningens konservativa bedömning av en långfristig tillväxt. En tillväxttakt på 2% har använts vid beräkning av slutvärdet.

Värderingen påverkas främst av tillväxten i den globala ekonomin och framförallt av utvecklingen av den globala energimarkanden, den globala
skeppsbyggnadsindustrin och på efterfrågan av relaterade servicetjänster. Inget enskilt kostnadsslag har ansetts ha någon materiell
lönsamhetsinverkan utan den uppskattade utvecklingen av den totala kostnadsnivån på marknaden anses påverka lönsamheten. Värderingen av
nyförsäljningen påverkas i huvudsak av utvecklingen inom den globala ekonomin medan serviceverksamheten dessutom påverkas av efterfrågan
på underhållstjänster och lönekostnadsutvecklingen.

Som diskonteringsränta används en vägd medelkapitalkostnad före skatt (WACC), såsom den definierats av Wärtsilä. WACC-komponenterna
består av riskfri ränta, marknadens riskpremium, industrispecifikt beta, kostnaden för skulder och förhållandet mellan eget och främmande kapital.
Wärtsilä har använt en WACC på 9,1% i beräkningarna för Wärtsilä Marine-affärsområdet och en WACC på 9,4% för Wärtsilä Energy-
affärsområdet.

Värderingarna ledde inte till nedskrivning för någondera av kassagenererande enheterna för den räkenskapsperiod som slutade 31.12.2019.
Återvinningsvärdet från båda kassagenererande enheterna överskrider betydligt alla bokföringsvärden.
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KänslighetsanalysKänslighetsanalys

Ledningen har bedömt att inga rimliga och möjliga förändringar i de viktigaste antagandena skulle orsaka att bokvärdet av någondera KGEs skulle
överstiga dess återvinningsvärde. För varje identifierad kassagenererande enhet har känslighetsanalys utgående från de antagna förändringarna i
de långsiktiga förutsättningarna gjorts. Med hjälp av dessa scenarier undersöktes förändringen av företagsvärdet genom att ändra på
värdedefinitionernas grundantaganden. Förändringarna i grundantagandena samt deras inverkan visas i tabellen nedan.

Förändring

WWärtsilä Marine-afärtsilä Marine-affärsområdetfärsområdet

Diskonteringsränta, före skatt ökning över 15 procentenheter

Slutvärdets tillväxttakt minskning över 35 procentenheter

Lönsamheten minskning över 66 procent

WWärtsilä Energy-afärtsilä Energy-affärsområdetfärsområdet

Diskonteringsränta, före skatt ökning över 13 procentenheter

Slutvärdets tillväxttakt minskning över 28 procentenheter

Lönsamheten minskning över 64 procent

Enligt ledningens uppskattning skulle inga möjliga förändringar i de viktigaste antagandena leda till att KGE's bokvärde skulle överstiga
övervinningsvärdet. Känslighetsanalyserna är hypotetiska och skall därför beaktas med försiktighet.

Goodwill 2018

GoodwillallokeringGoodwillallokering

Goodwill som uppkommer vid företagsförvärv fördelas till koncernens kassagenererande enhet (CGU) som är koncernens rörelsesegment.
Rörelsesegmentet representerar den lägsta nivån inom koncernen där goodwill övervakas. Bolagen förvärvade under räkenskapsperioden är
integrerade i koncernens CGU vid förvärvstidpunkten. Även CGU som presenterades separat tidigare har integrerats i koncernen under
räkenskapsperioden. Goodwill per KGE presenteras i tabellen nedan.

Goodwill per kassagenerGoodwill per kassagenererande enheterande enhet

MEUR 2018

Wärtsilä 1.1. 1 237

Förvärv och avyttringar 113

Kursdifferenser 4

TTotaltotalt 1 355

PrPrövning av nedskrivningsbehov av goodwillövning av nedskrivningsbehov av goodwill

Koncernen utför sin årliga nedskrivningsprövning av goodwill den 30 september. Nedskrivning av goodwill utförs även om förändringar i
omständigheterna indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas.

Återvinningsvärden för kassagenererande enheter fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet. Dessa beräkningar utgår från den nuvarande
orderstocken och diskonterade 5-års kassaflöden uppskattade i den strategiska planen godkänd av ledningen. Det uppskattade kassaflödet för en
enhet baseras på att fastigheter, anläggningar och inventarier används i nuvarande skick och med normala underhållsinvesteringar. Eventuella
förvärv har inte beaktats. Kassaflöden efter 5-årsperioden ingår enligt den s.k. slutvärdemetoden. Tillväxttakten vid beräkningen av slutvärdet har
baserats på ledningens konservativa bedömning av en långfristig tillväxt. En tillväxttakt på 2% har använts vid beräkning av slutvärdet.
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Värderingen påverkas främst av tillväxten i den globala ekonomin och framförallt av utvecklingen av den globala energimarkanden, den globala
skeppsbyggnadsindustrin och på efterfrågan av relaterade servicetjänster. Inget enskilt kostnadsslag har ansetts ha någon materiell
lönsamhetsinverkan utan den uppskattade utvecklingen av den totala kostnadsnivån på marknaden anses påverka lönsamheten. Värderingen av
nyförsäljningen påverkas i huvudsak av utvecklingen inom den globala ekonomin medan serviceverksamheten dessutom påverkas av efterfrågan
på underhållstjänster och lönekostnadsutvecklingen.

Som diskonteringsränta används en vägd medelkapitalkostnad före skatt (WACC), såsom den definierats av Wärtsilä. WACC-komponenterna
består av riskfri ränta, marknadens riskpremium, industrispecifikt beta, kostnaden för skulder och förhållandet mellan eget och främmande kapital.
Vid fastställande av WACC för 2018 har beaktats att den allmänna räntesatsen har sjunkit. I kalkylerna har Wärtsilä använt WACC 8,9%.

Värderingarna ledde inte till nedskrivning för någondera av kassagenererande enheterna för den räkenskapsperiod som slutade 31.12.2018.
Återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna överskrider betydligt alla bokföringsvärden.

KänslighetsanalysKänslighetsanalys

Ledningen har bedömt att inga rimliga och möjliga förändringar i de viktigaste antagandena skulle orsaka koncernens KGEs bokvärde överstiger
dess ätervinningsvärde. För varje identifierad kassagenererande enhet har känslighetsanalys utgående från antagna förändringarna i de långsiktiga
förutsättningarna gjorts. Med hjälp av dessa scenarier undersöktes förändringen av företagsvärdet genom att ändra på värdedefinitionernas
grundantaganden. Förändringarna i grundantagandena samt deras inverkan visas i tabellen nedan.

Förändring

Diskonteringsränta, före skatt ökning över 20 procentenheter

Slutvärdets tillväxttakt ökning över 68 procentenheter

Lönsamheten minskning över 82 procentenheter

Enligt ledningens uppskattning skulle inga möjliga förändringar i de viktigaste antagandena leda till att KGE's bokvärde skulle överstiga
övervinningsvärdet.

Immateriella tillgångar

20192019

MEUR

Utveck-
lings-
kost-
nader

Pågående
nyanlägg-

ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar

Övriga
lång-

fristiga
utgifter Goodwill Totalt

Anskaffningsutgift 1.1.2019 141141 5353 857857 11 361361 22 411411

Valutakursdifferenser 1111 2626 3737

Förvärv 11 -1-1

Ökning 11 5555 88 6565

Minskning och övriga förändringar -1-1 -13-13 -14-14

Omgruppering 2828 -24-24 -4-4

AnskafAnskaffningsutgift 31.12.2019fningsutgift 31.12.2019 169169 8585 860860 11 386386 22 500500

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2019 -94-94 -565-565 -6-6 -665-665

Valutakursdifferenser -7-7 -8-8

Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 1111 1111

Räkenskapsperiodens avskrivningar -11-11 -52-52 -62-62

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2019Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2019 -104-104 -613-613 -6-6 -723-723

BokvärBokvärde 31.12.2019de 31.12.2019 6565 8585 247247 11 380380 11 776776
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Under räkenskapsperioden har utvecklingskostnader aktiverats till ett värde på 49 miljoner euro (30). Bokvärdet var 135 miljoner euro (91).

Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 41 miljoner euro (43) och bokvärden var 209 miljoner euro (248).

20182018

MEUR

Utveck-
lings-
kost-
nader

Pågående
nyanlägg-

ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar

Övriga
lång-

fristiga
utgifter Goodwill Totalt

Anskaffningsutgift 1.1.2018 142 21 783 1 243 2 189

Valutakursdifferenser -2 4 2

Förvärv och avyttringar -2 10 66 113 187

Ökning 2 35 8 1 45

Minskning och övriga förändringar -12 -1 -13

Omgruppering -13 13

AnskafAnskaffningsutgift 31.12.2018fningsutgift 31.12.2018 141 53 857 1 361 2 411

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2018 -85 -521 -6 -612

Valutakursdifferenser 1 1

Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 2 12 1 15

Räkenskapsperiodens avskrivningar -11 -55 -66

Nedskrivningar -1 -1 -2

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2018Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2018 -94 -565 -6 -665

BokvärBokvärde 31.12.2018de 31.12.2018 47 53 292 1 355 1 747

Anchor

15. Materiella tillgångar

20192019

MEUR

Mark-
och

vatten-
områden

Bygg-
nader

och
kon-

struk-
tioner

Mas-
kiner
och

inven-
tarier

Pågående
nyanlägg-

ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar

Övriga
materi-

ella
till-

gångar Totalt

Anskaffningsutgift 1.1.2019 3131 297297 780780 4040 2424 11 171171

Överföring till nyttjanderättstillgångar -1-1 -1-1 -2-2

Valutakursdifferenser 11 22 33

Ökning 33 2727 1818 11 4949

Minskning -1-1 -18-18 -30-30 -50-50

Omgruppering 11 2222 -25-25 -2-2

AnskafAnskaffningsutgift 31.12.2019fningsutgift 31.12.2019 3030 283283 798798 3232 2525 11 167167

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2019 -1-1 -177-177 -648-648 -21-21 -847-847

Valutakursdifferenser -1-1 -1-1

Ackumulerade avskrivningar på minskningar 1111 2929 4141

Räkenskapsperiodens avskrivningar -13-13 -40-40 -1-1 -54-54
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Nedskrivningar -1-1 -1-1

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2019Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2019 -1-1 -179-179 -659-659 -21-21 -860-860

BokvärBokvärde 31.12.2019de 31.12.2019 2929 104104 139139 3131 33 307307

20182018

MEUR

Mark-
och

vatten-
områden

Bygg-
nader

och
kon-

struk-
tioner

Mas-
kiner
och

inven-
tarier

Pågående
nyanlägg-

ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar

Övriga
materi-

ella
till-

gångar Totalt

Anskaffningsutgift 1.1.2018 43 313 787 18 23 1 185

Valutakursdifferenser -1 -1 -3

Förvärv och avyttringar -9 -22 -19 -50

Ökning 1 5 23 35 64

Minskning -4 -4 -22 -30

Omgruppering 7 12 -14 5

AnskafAnskaffningsutgift 31.12.2018fningsutgift 31.12.2018 31 297 780 40 24 1 171

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2018 -2 -172 -642 -20 -835

Valutakursdifferenser 1 1 1

Ackumulerade avskrivningar på minskningar och avyttringar 1 11 41 53

Räkenskapsperiodens avskrivningar -16 -43 -1 -60

Nedskrivningar -2 -2

Omgruppering -1 -4 -5

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2018Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2018 -1 -177 -648 -21 -847

BokvärBokvärde 31.12.2018de 31.12.2018 30 120 132 39 3 324

Materiella tillgångar förvärvade genom finansiell leasing 1 1 3

Anchor

16. Leasingavtal

MEUR 2019

Land och byggnaderLand och byggnader, nyttjanderättstillgångar, nyttjanderättstillgångar

Bokvärde 1.1.2019 203203

Ökning 2828

Avskrivningar och nedskrivningar -43-43

Minskning och omgrupperingar -14-14

BokvärBokvärde 31.12.2019de 31.12.2019 174174

Maskiner och inventerierMaskiner och inventerier, nyttjanderättstillgångar, nyttjanderättstillgångar

Bokvärde 1.1.2019 1212

Ökning 66

Avskrivningar och nedskrivningar -6-6
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Minskning och omgrupperingar -1-1

BokvärBokvärde 31.12.2019de 31.12.2019 1111

LeasingskulderLeasingskulder

Bokvärde 1.1.2019 215215

Ökning 3333

Räntekostnader 22

Betalningar -49-49

Övriga justeringar -13-13

BokvärBokvärde 31.12.2019de 31.12.2019 188188

TTotalt leasingskulderotalt leasingskulder

Långfristiga 146146

Kortfristiga 4242

MEUR 2019

Belopp rBelopp redovisade i redovisade i resultaträkningenesultaträkningen

Avskrivningar och nedskrivningar -49-49

Räntekostnader -5-5

Kostnader - kortfristiga leasingavtal -32-32

Kostnader - leasingavtal av lågt värde -6-6

Kostnader - variabla leasingavgifter -4-4

Anchor

17. Investeringar i intresse- och samföretag

MEUR 2019 2018

Bokvärde 1.1. 6666 83

Investeringar 1

Andel av resultatet -9-9 13

Dividender -1-1 -17

Omräkningsdifferenser -1-1 -1

Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag -13

Nedskrivningar -13-13

BokvärBokvärde 31.12.de 31.12. 4242 66

Ekonomisk ställning (100%):Ekonomisk ställning (100%):

20192019

MEUR Andel-%
Till-

gångar
Eget

kapital Skulder
Omsätt-

ning

Räkenskaps-
periodens

resultat

SamförSamföretagetag

Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kina 50,0 3939 1919 2020 3030 22

Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Sydkorea 50,0 7171 6868 33 1919 -21-21

CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co., Ltd. Kina 49,0 1111 22 99 99

CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kina 49,0 9696 2020 7676 7878 11

Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugal 50,0 11 11 11
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IntrIntresseföresseföretagetag

Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippinerna 40,0 -2-2 22

Neptun Maritime AS Norge 40,0 11 11

CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd tillverkar medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer med medelstor och stor cylinderdiameter i
Lingang, Shanghai. Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. tillverkar Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer till LNG (flytande naturgas) fartyg och till andra
marina tillämpningar i Mokpo, Sydkorea. Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. tillverkar marina hjälpmotorer i Shanghai, China. CSSC Wärtsilä
Electrical & Automation Co. Ltd tillverkar avancerade elektronik- och automationslösningar för kryssningsbranschen.

20182018

MEUR Andel-%
Till-

gångar
Eget

kapital Skulder
Omsätt-

ning

Räkenskaps-
periodens

resultat

SamförSamföretagetag

Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kina 50,0 26 19 8 17

Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Sydkorea 50,0 111 91 20 164 29

CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Co., Ltd. Kina 49,0 2 2 1 -1

CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kina 49,0 70 19 51 49 -3

Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugal 50,0 1 1 1 1

IntrIntresseföresseföretagetag

Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippinerna 40,0 -2 2

Neptun Maritime AS Norge 40,0 1 1 1

Anchor

18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp

20192019

MEUR

Till
periodi-

serad
anskaff-

nings-
utgift

Till
verkligt

värde via
resultat-

räkningen

Till
verkligt

värde via
övrigt
total-

resultat

Bok-
värdet

av
balans-

posterna
Verkligt

värde

Långfristiga finansieringstillgångarLångfristiga finansieringstillgångar

Räntebärande placeringar 11 11 11

Kundfordringar 1919 1919 1919

Derivat 55 55 55

Övriga placeringar 1818 1818 1818

Övriga fordringar 22 22 22

Kortfristiga finansieringstillgångarKortfristiga finansieringstillgångar

Kundfordringar 11 232232 11 232232 11 232232

Kundfordringar som säljs 44 44 44

Derivat 55 1414 1818 1818

Övriga finansiella fordringar 66 66 66

Likvida medel 343*343* 1515 358358 358358

BokvärBokvärde per värde per värderingsgruppderingsgrupp 11 600600 4848 1414 11 662662 11 662662

Långfristiga finansieringsskulderLångfristiga finansieringsskulder

Räntebärande lån 997997 997997 11 005005

Derivat 1414 22 1616 1616

Kortfristiga finansieringsskulderKortfristiga finansieringsskulder

Räntebärande lån 9999 9999 9999
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Skulder till leverantörer 624624 624624 624624

Derivat 11 66 77 77

Övriga finansiella skulder 44 44 44

BokvärBokvärde per värde per värderingsgruppderingsgrupp 11 724724 1515 88 11 747747 11 756756

* Koncernen hade även 11 miljoner euro likvida medel värderade till periodiserad anskaffningsutgift, vilka hänför sig till tillgångar som innehas för
försäljning.

20182018

MEUR

Till
periodi-

serad
anskaff-

nings-
utgift

Till
verkligt

värde via
resultat-

räkningen

Till
verkligt

värde via
övrigt
total-

resultat

Bok-
värdet

av
balans-

posterna
Verkligt

värde

Långfristiga finansieringstillgångarLångfristiga finansieringstillgångar

Räntebärande placeringar 3 3 3

Kundfordringar 49 49 49

Derivat 3 3 3

Övriga placeringar 16 16 16

Övriga fordringar 20 20 20

Kortfristiga finansieringstillgångarKortfristiga finansieringstillgångar

Kundfordringar 1 219 1 219 1 219

Kundfordringar som säljs 3 3 3

Derivat 5 3 8 8

Övriga finansiella fordringar 3 3 3

Likvida medel 466 21 487 487

BokvärBokvärde per värde per värderingsgruppderingsgrupp 1 758 52 3 1 813 1 813

Långfristiga finansieringsskulderLångfristiga finansieringsskulder

Räntebärande lån 748 748 754

Derivat 16 16 16

Kortfristiga finansieringsskulderKortfristiga finansieringsskulder

Räntebärande lån 74 74 74

Skulder till leverantörer 596 596 596

Derivat 27 36 63 63

Övriga finansiella skulder 9 9 9

BokvärBokvärde per värde per värderingsgruppderingsgrupp 1 428 43 36 1 507 1 513

Hierarki av verkligt värHierarki av verkligt värdede

Finansiella instrument värderade till verkligt värde klassificeras enligt följande hierarki: instrument som noteras officiellt på en aktiv marknad (nivå 1),
instrument för vilka det finns en annan direkt eller indirekt prisobservation än officiella noteringar (nivå 2) och instrument för vilka det inte finns ett
observerat marknadspris (nivå 3). Till ovanstående hierarkier hör finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
På grund av de kortfristiga fordringarnas korta karaktär, anses bokvärdet vara detsamma som det verkliga värdet.

Värderingsmodeller använda för finansiella instrument inkluderar:

• verkligt värde för terminskontrakt fastställs genom att använda terminskurser på balansdagen

• verkligt värde på ränteswappar beräknas som nuvärdet av beräknade framtida kassaflödena som baserar sig på observerbara avkastningskurvor

• användningen av noterade marknadspriser eller motsvarande priser erbjudna av förmedlare för liknande instrument
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2019 2018

MEUR Nivå 2 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 3

FinansieringstillgångarFinansieringstillgångar

Övriga investeringar 1818 16

Räntebärande placeringar, långfristiga 11 3

Övriga fordringar, långfristiga 22 3

Derivat 2424 12

FinansieringsskulderFinansieringsskulder

Räntebärande lån, långfristiga* 11 005005 754

Derivat 2323 79

* Värderat till periodiserad anskaffningsutgift i koncernens resultaträkning.

Tilläggsinformation om finansiella skulder i not 28. Finansiella skulder.

Övriga placeringarÖvriga placeringar

I övriga placeringar ingår icke börsnoterade aktier. Dessa värderas till verkligt värde med vissa diskonterade kassaflödesmodeller (DCF) där de
kritiska antagandena relaterar till WACC nivån och de förväntade kassaflödena från framtida dividender. Resultaten från olika scenario varierar ändå
så mycket att ledningen anser att den periodiserade anskaffningsutgiften är det bästa estimatet av verkliga värdet.

MEUR 2019 2018

Bokvärde 1.1. 1616 13

Förvärv av aktier 22 3

BokvärBokvärde 31.12.de 31.12. 1818 16

Under 2019 var anskaffningsutgiften för icke börsnoterade aktier (nivå 3) 18 miljoner euro (16), och deras marknadsvärde var 18 miljoner euro (16).

Anchor

19. Varor i lager

MEUR 2019 2018

Material och förnödenheter 484484 471

Halvfärdiga produkter 736736 615

Färdiga produkter och varor 5353 35

Erlagda förskott 9393 43

TTotaltotalt 11 365365 1 165

Under 2019 har föråldrat lager skrivits ner 4 miljoner euro (1) i koncernens resultaträkning. Av lagerökningen hänför sig 1 miljon euro (8) till förvärv.

År 2019 har nedskrivningsprinciperna för lager justerats. De nuvarande principerna är baserade på den täckning, som anger hur länge den
tillgängliga mängden av ett material vid ett visst datum eller en period kan täcka kraven i efterföljande period. År 2019 var den totala effekten 11
miljoner euro från ändring av nedskrivningsprinciperna på värdet på varor i lager.
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Anchor

20. Avtalsbalanser

MEUR 2019 2018

Kundfordringar 11 255255 1 271

Avtalstillgångar 515515 557

Avtalsskulder

Erhållna förskott 452452 584

Periodiserade inkomster 465465 345

KundforKundfordringar och avtalstillgångardringar och avtalstillgångar

Långfristiga 1919 49

Kortfristiga 11 752752 1 779

AAvtalsskuldervtalsskulder

Långfristiga 3838 41

Kortfristiga 880880 888

Intäkter som ingick i avtalsskulden 1 januari och vilka bokats som omsättning under
räkenskapsperioden 888888 724

Otillfredsställda prestandaförpliktelser, alla intäkstyper 77 427427 7 242

Ännu ej uppfyllda prestationsåtaganden från pågående projekt och avtal 33 959959 3 794

Försälningsfordringar som gäller intäkter från avtal med kunder är icke räntevärande fordringar. Försäljningsfordringarna har minskat under 2019
främst på grund av omklassifering till tillgångar som innehas för försäljning och betalning för vissa förfallna fordrinagar har erhållits.

Avtalstillgångarna omfattade främst koncernens rätt till ersättning för överförda varor eller service, som inte ännu fakturerats vid bokslutstidpunkten.
Avtalstillgångarna överförs till fordningar när rättigheterna blir absoluta.

Avtalsskulderna gällde främst ersättning för kundavtal som erhållits på förhand och vars motsvarande produkt eller service inte ännu överförts till
kunden.

Avtalstillgångarna och -skulderna uppkom främst från långvariga serviceavtal och projekt vars intäkter redovisas över tid, som kontruktionsprojekt
inom gas solutions, projekt för integrerade lösningar, fartygsdesign samt avtal om nyckelfärdiga lösningar inom Energy solutions. Minskningen i
avtalastillgångar under 2019 orsakades av både omklassifering till tillgångar som innehas för försäljning och affärverksamheten typisk variation,
mestadels inom Marine Business-projekt. Utöver detta har avtalstillgångarna från vissa långsiktiga serviceavtal minskat. Minskningen i
avtalsskulderna under 2019 påverkades av sedvanlig fluktuation i project i båda segmenten.

Anchor

21. Övriga fordringar

MEUR 2019 2018

Derivat 2424 12

Räntor och övriga finansiella poster 66 3

Försäkringsfordringar 66 5

Hyresreserveringar 33 3

Förutbetalda kostnader 1414 6

Övriga resultatregleringar 4141 42

Lånefordringar 22 3

Förmånsbestämda pensionsplaner 11
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Mervärdesskattefordringar 111111 104

Övriga* 8888 83

TTotaltotalt 296296 262

LångfristigaLångfristiga 1515 34

KortfristigaKortfristiga 281281 228

* Innehåller fordran relaterad till övriga personalskatter i Brasilien, 9 miljoner euro (9), som inte kan nödvändigtvis utnyttjas inom ett år. I övriga
fordringar ingår också en fordran på 21 miljoner euro (20) avseende avyttring av pump-verksamhet. Fordran har klassificerats som kortfristig
fordran 2019.

Anchor

22. Likvida medel

MEUR 2019 2018

Kassa och bank* 343343 461

Övriga likvida medel 1515 26

TTotaltotalt 358358 487

* 171 miljoner euro (128) av kassa och bank finns i länder som har begränsat hemtagning enligt den lokala lagstiftningen, och därefter var kassan
inte omedelbart tillgängligt för moderbolaget.

Koncernen hade även 11 miljoner euro likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning.

Anchor

23. Avstämning av nettoskuld

Räntebärande nettoskulderRäntebärande nettoskulder

MEUR 2019 2018

Långfristiga räntebärande skulder 851851 748

Långfristiga leasingskulder 146146

Kortfristiga räntebärande skulder 5858 74

Kortfristiga leasingskulder 4242

Räntebärande skulder totaltRäntebärande skulder totalt 11 096096 823

Räntebärande fordringar -1-1 -3

Likvida medel -358-358 -487

Likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning -11-11

Räntebärande forRäntebärande fordringar totaltdringar totalt -370-370 -490

Räntebärande nettoskulder totaltRäntebärande nettoskulder totalt 726726 333
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AAvstämning av nettoskuldvstämning av nettoskuld

MEUR
Bokvärde
1.1.2019

Kassa-
flöde

Valuta-
kursdiffe-

renser
Andra

justeringar
Bokvärde

31.12.2019

Långfristiga räntebärande skulder 746*746* 104104 851851

Kortfristiga räntebärande skulder 73*73* -11-11 -5-5 5858

Leasingskulder 215**215** -52-52 2626 188188

Räntebärande fordringar -3-3 22 -1-1

Likvida medel -487-487 119119 -369***-369***

NettoskuldNettoskuld 545545 162162 -5-5 2626 726726

* Finansiella leasinglån har klassificerats enligt IFRS 16 separat under leasingskulder.

** Leasingskulder enligt IFRS 16.

*** Inkluderar likvida medel avseende tillgångar som innehas för försäljning.

MEUR
Bokvärde
1.1.2018

Kassa-
flöde

Valuta-
kursdiffe-

renser

Förvärv
och

avyttringar
Bokvärde

31.12.2018

Långfristiga räntebärande skulder 517 231 -1 748

Kortfristiga räntebärande skulder 102 -40 -6 18 74

Räntebärande fordringar -5 -2 6 -3

Likvida medel -379 -101 4 -11 -487

NettoskuldNettoskuld 234 87 -2 13 333

Anchor

24. Uppskjuten skattefordran och -skuld

Förändring i uppskjutna skatteforFörändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2019dringar och -skulder under räkenskapsperioden 2019

MEUR 1.1.2019

I koncernens
resultat-

räkningen
Övriga

totalresultat
Omräknings-

differenser Förvärv 31.12.2019

Uppskjuten skatteforUppskjuten skattefordrandran

Skattemässiga underskottsavdrag 1818 1717 -1-1 3434

Pensionsförpliktelser 2121 11 55 2727

Avsättningar 2828 77 3535

Internt bidrag i lagret 55 11 66

Fond för verkligt värde 99 -3-3 66

Övriga temporära skillnader 4949 66 -1-1 5555

Omklassificering till tillgångar som innehas för
försäljing -8-8

TTotaltotalt 129129 3232 22 -2-2 155155

Uppskjuten skatteskuldUppskjuten skatteskuld

Materiella och immateriella tillgångar 6666 -10-10 22 5959

Fond för verkligt värde 11 11

Övriga temporära skillnader 3232 3232

Omklassificering till tillgångar som innehas för
försäljing -8-8

TTotaltotalt 9999 -10-10 11 11 8383
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Uppskjuten skatteforUppskjuten skattefordran/-skuld, nettodran/-skuld, netto 3030 4141 11 -1-1 -2-2 7272

31.12.2019 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 64 miljoner euro (63), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas
föreligger. Största delen av oredovisade uppskjutna skattefordringar är relaterade till ackumulerade skatteförluster. 29 miljoner euro (18) av dessa
kommer att föråldras inom fem år och resten senare eller aldrig. Största delen av ackumulerade förluster för vilka uppskjutna skattefordringar har
bokats kommer aldrig att föråldras.

Förändring i uppskjutna skatteforFörändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2018dringar och -skulder under räkenskapsperioden 2018

MEUR 1.1.2018

I koncernens
resultat-

räkningen
Övriga

totalresultat
Omräknings-

differenser

Förvärv
och

avyttringar 31.12.2018

Uppskjuten skatteforUppskjuten skattefordrandran

Skattemässiga underskottsavdrag 18 2 18

Pensionsförpliktelser 23 -2 21

Avsättningar 30 -2 28

Internt bidrag i lagret 5 5

Fond för verkligt värde 6 3 9

Övriga temporära skillnader 49 6 1 -7 49

TTotaltotalt 131 1 3 1 -6 129

Uppskjuten skatteskuldUppskjuten skatteskuld

Materiella och immateriella tillgångar 57 -6 14 66

Fond för verkligt värde 2 -2

Övriga temporära skillnader 42 -2 -7 32

TTotaltotalt 102 -8 -2 7 99

Uppskjuten skatteforUppskjuten skattefordran/-skuld, nettodran/-skuld, netto 29 9 5 1 -13 30

Anchor

25. Pensionsansvar

MEUR 2019 2018

Förmånsbestämda nettotillgångar 31.12. 155155 149

Andra långfristiga skulder för förmåner till anställda 31.12. 1515 13

Wärtsilä har förmånsbestämda planer för sina anställda främst i Europa och Asien. De största planerna finns i Schweiz, Tyskland, Storbritannien
och Sverige. Den schweiziska förmånsbestämda planen står för 31% av koncernens totala förmånsbestämda ansvarsförbindelser och 55% av
tillgångarna i planerna. De flesta planerna handlar om normal ålderspension till medlemmarna men det finns också planer för engångsbetalningar till
personer som uppnår pensionsåldern. De flesta av dessa förmånsbestämda pensionsplaner förvaltas av pensionsfonder. Deras tillgångar ingår inte
i koncernens tillgångar. Tillgångarna i planerna investeras i regel enligt investeringsstrategier som godkänts av fondernas förtroendevalda. I vissa fall
förvaltas de i sin helhet av försäkringsbolag. Koncernbolag gör inbetalningar i pensionsfonder enligt lokal lagstiftning och praxis. Auktoriserade
aktuarier i respektive land har gjort de aktuariella kalkyler som de förmånsbestämda planerna kräver.

Plan i SchweizPlan i Schweiz

Wärtsilä har en förmånsbestämd plan i Schweiz i enlighet med den lokala pensionslagstiftningen och regleringen. Planen ger förmåner till
medlemmarna i form av pension som kan betalas ut efter pensioneringen. Förmånen beror på det upplupna sparkapitalet, som består av
insättningar fram till pensionsåldern och ränta på det insatta kapitalet. Planen förvaltas som en pensionsfond av förtroendevalda separat från
bolaget.

Pensionspremierna betalas både av arbetstagare och arbetsgivare enligt en procentsats baserad på försäkringslönen enligt regelverket för
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pensionsfonder. Arbetstagarnas premier beror på deras ålder och omfattar i genomsnitt två tredjedelar av de totala premierna.

De förtroendevalda ansvarar för pensionsfondens investeringsstrategi. Medlen investeras enligt strategin och tillgångsslagen för investeringarna
fastställs enligt lokal lagstiftning. Andra risker i planen är att medlemmar når mycket hög ålder eller avlider eller invalidiseras före pensioneringen.
Pensionsplanen är återförsäkrad för dödsfall och invaliditet till 31.12.2019. De förtroendevalda fattar beslut om förhöjning av pensioner på grund av
inflation då förmånerna som utbetalas enligt planen överskrider minimipensionen enligt lag.

Planer i TPlaner i Tysklandyskland

Wärtsilä har förmånsbestämda planer i Tyskland i enlighet med den lokala pensionslagstiftningen och regleringen. Planerna ger förmåner till
medlemmarna i form av pension som kan betalas ut efter pensioneringen. Förmånen beror på det upplupna sparkapitalet, som består av
insättningar fram till pensionsåldern och ränta på det insatta kapitalet. Det finns olika planer, från ofonderade planer till en plan som förvaltas som
pensionsfond.

Pensionspremierna betalas i vissa planer av arbetstagare och arbetsgivare enligt en procentsats baserad på försäkringslönen enligt regelverket för
pensionsfonder. I vissa planer är endast arbetsgivaren betalningsskyldig. Arbetsgivarens premier beror på arbetstagarens ålder, anställningstid och i
några fall också på positionen av arbetstagaren.

Huvudsakliga risker i planerna är att medlemmar når mycket hög ålder eller avlider eller invalidiseras före pensioneringen. Också
investeringsstrategin väljt för pensionsfondens medel innehåller en viss risk. Möjliga förhöjningar av pensioner på grund av inflation analyseras
årligen.

MEUR 2019 2018

Nuvärde av ofonderade förmånsbestämda ansvarsförbindelser 119119 108

Nuvärde av fonderade förmånsbestämda ansvarsförbindelser 182182 177

Verkligt värde på förvaltade tillgångar -146-146 -135

Nettoskuld i balansräkningenNettoskuld i balansräkningen 155155 149

%

Nuvärde av
förmåns-

bestämda
ansvars-

förbindelser

Verkligt
värde på

förvaltade
tillgångar

Schweiz 3131 5555

Tyskland 2323 55

Övriga Europa 3737 2828

Asien 99 1212

TTotaltotalt 100100 100100

MEUR

Nuvärde av
förmåns-

bestämda
ansvars-

förbindelser

Verkligt
värde på

förvaltade
tillgångar

Förmåns-
bestämd

nettoskuld

Ingående balans 1.1.2018Ingående balans 1.1.2018 307 -154 154

Förändring i valutakurser 2 -2 -1

Redovisat som vinst eller förlust:Redovisat som vinst eller förlust:

Kostnader avseende tjänstgöring under perioden 10 10

Tidigare kostnader -1 -1

Vinster (-) / förluster (+) för minskningar och avvecklingar -21 20 -2

Räntekostnader (+) / inkomster (-) 5 -3 3

Redovisade omvärRedovisade omvärderingar i övrigt totalrderingar i övrigt totalresultat:esultat:

Avkastning på planens tillgångar, exklusive ränteinkomst 11 11

Erfarenhetsjusteringar -6 -6

Förändringar i finansiella antaganden -2 -2
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Premier betalda av medlemmar 1 -1

Premier betalda av arbetsgivaren -11 -11

Utbetalda förmåner -13 5 -8

Balansomslutning 31.12.2018Balansomslutning 31.12.2018 282282 -134-134 149149

Ingående balans 1.1.2019Ingående balans 1.1.2019 282282 -134-134 149149

Kursdifferenser 55 -4-4

Redovisat som vinst eller förlust:Redovisat som vinst eller förlust:

Kostnader avseende tjänstgöring under perioden 1313 1313

Vinster (-) / förluster (+) för minskningar och avvecklingar -1-1 -1-1

Räntekostnader (+) / inkomster (-) 55 -2-2 33

Redovisade omvärRedovisade omvärderingar i övrigt totalrderingar i övrigt totalresultat:esultat:

Avkastning på planens tillgångar, exklusive ränteinkomst -11-11 -11-11

Erfarenhetsjusteringar 11 11

Förändringar i demografiska antaganden -1-1 -1-1

Förändringar i finansiella antaganden 3030 3030

Premier betalda av medlemmar 11 -1-1

Premier betalda av arbetsgivaren -10-10 -10-10

Utbetalda förmåner -21-21 1010 -12-12

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljing -15-15 77 -8-8

Balansomslutning 31.12.2019Balansomslutning 31.12.2019 299299 -146-146 155155

Placering av fonderade medel:Placering av fonderade medel:

% 2019 2018

Aktier och andra eget kapital-instrument 1818 17

Obligationer och andra skuldinstrument 3535 33

Fastigheter 1717 17

Andra tillgångar 3030 33

Centrala aktuariella antaganden i slutet av räkenskapsperioden (angivna som vägda medeltal):Centrala aktuariella antaganden i slutet av räkenskapsperioden (angivna som vägda medeltal):

% 2019 2018

Diskonteringsränta 1,081,08 1,78

Framtida lönetillväxt 2,032,03 2,16

Framtida pensionstillväxt 1,141,14 1,18

31.12.2019 var den vägda genomsnittliga durationen för de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna 12 år. Koncernen förväntar sig att betala 7
miljoner euro till planerna under följande räkenskapsperiod.

Antagandena gällande den framtida dödligheten baserar sig på aktuariell rådgivning och officiell statistik och erfarenhet i respektive land. Dessa
antaganden resulterar i en genomsnittlig vägd förväntad livslängd för en person som når pensionsåldern enligt följande:

2019 2018

DeltagarDeltagare i planen som gick i pension i slutet av räkenskapsperioden:e i planen som gick i pension i slutet av räkenskapsperioden:

Män 17,417,4 17,0

Kvinnor 20,020,0 17,1

DeltagarDeltagare i planen som går i pension 20 år efter slutet av räkenskapsperioden:e i planen som går i pension 20 år efter slutet av räkenskapsperioden:

Män 18,418,4 16,1

Kvinnor 20,420,4 18,1
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Tabellen nedan innehåller en känslighetsanalys av varje signifikant aktuariellt antagande som visar hur de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna
skulle ha påverkats av förändringar i vissa aktuariella antaganden som var rimliga i slutet av räkenskapsperioden. Denna känslighetsanalys gäller
endast de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna och inte den förmånsbestämda nettoskulden i sin helhet.

KänslighetsanalysKänslighetsanalys

Inverkan på
förmånsbestämda

ansvarsförbindelser, MEUR

Förändring i
antagande 2019 2018

Diskonteringsränta ökning 1% -41-41 -33

Diskonteringsränta minskning 1% 5151 41

Framtida lönetillväxt ökning 1% 1010 9

Framtida lönetillväxt minskning 1% -8-8 -8

Framtida pensionstillväxt ökning 1% 3030 25

Framtida pensionstillväxt minskning 1% -16-16 -15

Anchor

26. Eget kapital

Eget kapital består av aktiekapital, överkursfond, omräkningsdifferens, fond för verkligt värde, försäkringsmatematiska vinster och förluster och
balanserad vinst.

Aktiekapital och antal aktierAktiekapital och antal aktier

MEUR

Aktiekapital

Antal
aktier

och röster
Aktie-

kapital

Över-
kurs-
fond Totalt

1.1.2018 197 241 130 336 61 397

Vederlagsfri aktieemission 12.3.2018 394 482 260

31.12.2018 591 723 390 336 61 397

31.12.201931.12.2019 591591 723723 390390 336336 6161 397397

Wärtsiläs aktie har inget nominellt värde. Wärtsilä har en typ av aktieserie. Varje aktie medför en rösträtt i bolagstämman och likvärdig rätt till
dividend.

AktiekapitalAktiekapital

En akties teckningskurs, vilken företaget erhållit i samband med aktieemissioner bokförs till aktiekapitalet, om det inte beslöts i samband med
aktieemissionen att en del av teckningskursen bokförs i fonden för investerat fritt eget kapital.

ÖverkursfondÖverkursfond

Överkursfonden utgör bundet eget kapital. Den kan minskas i enlighet med föreskrifterna om minskning av aktiekapitalet i aktiebolagslagen.
Aktiekapitalet kan också höjas genom att överföra medel från överkursfonden.

OmräkningsdifOmräkningsdifferferensens

När utländska dotterbolag bokslut omräknas med olika valutakurser i övrigt totalresultat och i balansräkningen, orsakar detta valutakursdifferenser
vilka bokas i eget kapital. Omräkningsdifferenser vid eliminering av anskaffningsvärdet för utländska dotterbolag och omräkningen av poster i eget
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kapital som uppstått efter anskaffningstidpunkten redovisas också i eget kapital. Även omräkninsgdifferenser som uppkommer i samband med lån
som kan jämföras med utländsk nettoinvestering visas i det egna kapitalet. Förändringar i omräkningsdifferenser redovisas i övrigt totalresultat.

Fond för verkligt värFond för verkligt värdede

Fond för verkligt värde innehåller förändringar i verkligt värde för derivat som uppfyller villkoren för ett säkringsinstrument och som är effektiva.
Förändringar i poster inkluderade i fond för verkligt värde redovisas i övrigt totalresultat.

MEUR
Kassaflödes-

säkring

Skillnaden mellan verkligt värde och bokvärde 1.1.2018 -14-14

Skatter relaterade till förändring i verkligt värde 33

Fond för verkligt värFond för verkligt värde 1.1.2018de 1.1.2018 -10-10

Redovisats i resultaträkningen efter skatt -6-6

Förändring i verkligt värde -17-17

Skatter relaterade till förändring i verkligt värde 33

Fond för verkligt värFond för verkligt värde 31.12.2018de 31.12.2018 -31-31

Redovisats i resultaträkningen efter skatt 1616

Förändring i verkligt värde 44

Fond för verkligt värFond för verkligt värde 31.12.2019de 31.12.2019 -11-11

Moderbolagets utdelningsbara medelModerbolagets utdelningsbara medel

Efter balansdagen har styrelsen föreslagit en dividend på 0,48 euro per aktie för räkenskapsperioden 2019. Då blir totala dividendskulder 284
miljoner euro. Resten av ackumulerade vinster lämnas i balanserad vinst. För räkenskapsperioden 2018 utdelades det en dividend på 0,48 euro
per aktie, totalt 284 miljoner. Resten av ackumulerade vinster lämnades i balanserad vinst.

Tilläggsinformation om eget kapital i Noter till moderbolagets bokslut, i not 10. Eget kapital.

Anchor

27. Avsättningar

20192019

MEUR
Rättegångs-

kostnader
Garanti-

avsättningar

Förlust-
reser-

veringar
Omstruktu-

reringar
Övriga

avsättningar Totalt

Avsättningar 1.1.2019 2121 172172 6767 77 3838 305305

Valutakursdifferenser 11

Ökning 44 5252 100100 2020 1414 190190

Använda avsättningar -14-14 -51-51 -71-71 -13-13 -9-9 -159-159

Återförning av oanvända avsättningar -1-1 -7-7 -2-2 -5-5 -14-14

AAvsättningar 31.12.2019vsättningar 31.12.2019 1010 174174 8989 1313 3838 323323

LångfristigaLångfristiga 4545

KortfristigaKortfristiga 278278
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20182018

MEUR
Rättegångs-

kostnader
Garanti-

avsättningar

Förlust-
reser-

veringar
Omstruktu-

reringar
Övriga

avsättningar Totalt

Avsättningar 1.1.2018 19 173 27 6 35 261

Förvärv 1 1 1 3

Ökning 12 60 107 9 11 198

Använda avsättningar -2 -62 -64 -6 -5 -138

Återförning av oanvända avsättningar -9 -5 -4 -4 -21

AAvsättningar 31.12.2018vsättningar 31.12.2018 21 172 67 7 38 305

LångfristigaLångfristiga 54

KortfristigaKortfristiga 251

Som garantiavsättning upptas beräknade framtida garantikostnader som hänför sig till levererade produkter. Garantireserveringens storlek baseras
på erfarenheter från tidigare utfall av garantikostnader. Standardgarantin gäller ett år från leveransen.

Koncernbolagen är svarande i ett antal rättsprocesser som uppkommit i den ordinarie verksamheten. Dessa rättsprocesser gäller bl.a.
produktansvar, personalrelaterade frågor och egendoms- och personskador. Koncernen får tidvis olika stora och i varierande grad motiverade
ersättningsanspråk. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav, som anses vara mycket osannolik. Det behandlas som en
eventualförpliktelse, eftersom koncernens princip är att göra avsättningar för de processer där ogynnsamma slutresultat är sannolika och
förpliktelsen kan fastställas med rimlig säkerhet.

Anchor

28. Finansiella skulder

20192019

Kortfristigt Långfristig

MEUR < 1 år 1–3 år 3–5 år > 5 år Totalt

Skulder till övriga kreditinstitut* 5656 263263 258258 328328 906906

Leasingskulder 4848 6565 3737 6464 215215

Övriga räntebärande lån* 22 22

Skulder till leverantörer 624624 624624

Derivat** 77 1010 55 22 2323

Övriga skulder 44 44

TTotaltotalt 741741 339339 301301 392392 11 774774

* Beräknade räntekostnader totalt 88 1212 88 33 3131

Estimerade avtalsmässiga kassaflöde 748748 351351 309309 395395 11 804804

20182018

Kortfristigt Långfristig

MEUR < 1 år 1–3 år 3–5 år > 5 år Totalt

Skulder till övriga kreditinstitut* 63 186 311 250 809

Finansiella leasinglån* 1 2 2

Övriga räntebärande lån* 11 11

Skulder till leverantörer 596 596
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Derivat** 63 12 3 79

Övriga skulder 9 9

TTotaltotalt 744 199 314 250 1 507

* Beräknade räntekostnader totalt 8 13 11 7 39

Estimerade avtalsmässiga kassaflöde 752 212 326 257 1 546

** Värdering för derivat med negativt värde vid maturitetsdatum. Nominella avtalsvärden presenteras i not 30. Derivatinstrument.

Räntekostnader för långfristiga lån har beräknats med genomsnittsräntan den 31 december 2019. Verkliga värdet av finansieringsskulder
presenteras i not 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp.

Anchor

29. Övriga skulder

MEUR 2019 2018

Periodiserade kostnader 320320 295

Personalkostnader 125125 124

Derivat 2323 79

Räntor och övriga finansiella poster 44 9

Övriga resultatregleringar 4141 45

Mervärdesskatteskulder 3939 26

Övriga 7070 67

TTotaltotalt 623623 645

LångfristigaLångfristiga 11 1

KortfristigaKortfristiga 622622 645

Anchor

30. Derivatinstrument

Koncernen tillämpar säkringsredovisning för största delen av valutaterminerna. Tilläggsinformation i not 33. Finansiella risker.

MEUR 2019
varav

stängda 2018
varav

stängda

Derivatinstrumentens nominella värDerivatinstrumentens nominella värde (nivå 2)de (nivå 2)

Ränteswappar 400400 270

Valutaränteswappar 246246 238

Valutaterminer, inkluderade i säkringsredovisning 11 769769 873873 1 227 314

Valutaterminer, utanför säkringsredovisning 597597 213213 1 600 721

TTotaltotalt 33 012012 11 086086 3 335 1 035

Derivatinstrumentens verkliga värDerivatinstrumentens verkliga värde (nivå 2)de (nivå 2)

Ränteswappar -7-7 -4

Valutaränteswappar -4-4 -8

Valutaterminer, inkluderade i säkringsredovisning 88 -22

Valutaterminer, utanför säkringsredovisning 44 -33

TTotaltotalt -67
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Koncernen hade även 173 ton (264) kopparfuturer, som har värderat på 1 miljon euro (1).

Valutaterminer är mot transaktionsrisker och förfaller inom de närmaste 12 månaderna (12). Valutaterminer anses vara stängda när det finns
motstridiga kassaflöden i samma valuta med samma värdetid. Ränteswappar är denominerade i euro ock deras medellöptid är 69 månader (48).
Valutaränteswappar har en medellöptid på 41 månader (54).

Alla koncernens derivatinstrument görs normalt enligt International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (ISDA). I fall enligt avtalet
definierad kredittransaktion uppkommer för ena avtalsparten har den andra parten rätt att kräva att alla öppna derivatinstrument avslutas i förtid
och kvittas. Dessa avtal uppfyller inte kriterierna för kvittning av balansposter. I nedanstående tabell finns bokföringsvärden för de finansiella
instrumenten som är föremål för ovan nämnda avtal.

MEUR 2019 2018

Derivatinstrumentens verkliga värDerivatinstrumentens verkliga värde under ISDA avtal, bruttode under ISDA avtal, brutto

TTillgångarillgångar

Valutaränteswappar 55 3

Valutaterminer 1818 8

TTotaltotalt 2424 12

SkulderSkulder

Ränteswappar -7-7 -4

Valutaränteswappar -9-9 -11

Valutaterminer -7-7 -63

TTotaltotalt -23-23 -79

Derivatinstrumentens verkliga värDerivatinstrumentens verkliga värde under ISDA avtal, nettode under ISDA avtal, netto

Tillgångar 88

Skulder -8-8 -67

TTotaltotalt -67

Anchor

31. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar

2019 2018

MEUR

Skuld i
balans-

räkningen Säkerhet

Skuld i
balans-

räkningen Säkerhet

Skulder och ansvar för vilka fastighetsinteckningar har ställts som säkerhetSkulder och ansvar för vilka fastighetsinteckningar har ställts som säkerhet

Övriga ansvar 1818 1010 15 10

TTotaltotalt 1818 1010 15 10

Skulder och ansvar och övriga ansvarsförbindelser och garantier för vilkaSkulder och ansvar och övriga ansvarsförbindelser och garantier för vilka
förföretagsinteckningar har ställts som säkerhetetagsinteckningar har ställts som säkerhet

Skulder till kreditinstitut 55 11 8 2

Övriga ansvar 2121 17

TTotaltotalt 55 2222 8 19
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MEUR 2019 2018

Borgens- och ansvarsförbindelserBorgens- och ansvarsförbindelser

för företag inom samma koncern 718718 775

TTotaltotalt 718718 775

Nominellt belopp av hyrNominellt belopp av hyror enligt leasingavtal*or enligt leasingavtal*

Betalas inom ett år 53

Betalas mellan under minst ett år och högst fem år 148

Betalas senare 83

TTotaltotalt 284

Nominellt belopp av leasingskulderNominellt belopp av leasingskulder

Skulder från leasingavtal av lågt värde 33

Skulder från kortfristiga leasingavtal 55

Leasingavtal, som Wärtsilä förbundit sig till, men som inte ännu inletts 143143

TTotaltotalt 151151

* Till följd av den nya IFRS 16-standarden har leasingskulder inkluderats i koncernens balansräkning från början av räkenskapsperioden 2019.

Anchor

32. Transaktioner med närkretsen

Till närkretsen hör styrelseledamöterna, verkställande direktören och direktionsmedlemmarna samt intresse- och samföretagen.

Ledningens ersättningarLedningens ersättningar

Förmåner redovisade i resultaträkningen

TEUR 2019 2018

Verkställande direktören

Löner och övriga kortfristiga löneförmåner 894894 862

Premier som baserar sig på aktiens kursutveckling* -1 742

Lagstadgade pensionskostnader 123123 119

Övriga pensionskostnader 179179 170

Verkställande direktörens ställföreträdare

Löner och övriga kortfristiga löneförmåner 384

Premier som baserar sig på aktiens kursutveckling* -871

Lagstadgade pensionskostnader 115

Övriga pensionskostnader 107

Koncernens övriga direktionsmedlemmar

Löner och övriga kortfristiga löneförmåner 22 371371 2 263

Premier som baserar sig på aktiens kursutveckling* -5 716

Lagstadgade pensionskostnader 305305 315

Övriga pensionskostnader 342342 368

TTotaltotalt 44 214214 -3 627
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Styrelsens medlemmar 31.12.2019

Mikael Lilius, styrelsens ordförande 172172 175

Tom Johnstone, styrelsens vice ordförande 117117 119

Maarit Aarni-Sirviö, styrelseledamot 9292 96

Kaj-Gustaf Bergh, styrelseledamot 8181 82

Karin Falk, styrelseledamot 7777 78

Johan Forssell, styrelseledamot 8181 82

Risto Murto, styrelseledamot 9191 94

Markus Rauramo, styrelseledamot 9797 103

TTotaltotalt 806806 829

Ledningens ersättningar sammanlagtLedningens ersättningar sammanlagt 55 020020 -2 798

* Premier som baserar sig på aktiens kursutveckling värderas till verkligt värde i balansdagen. Till följd av utvecklingen i Wärtsiläs aktiepris under
2018 påverkade räkenskapsperiodens resultat positivt.

Verkställande direktörens, styrelsens och direktionsmedlemmarnas innehav av Wärtsilä aktier vid slutet av året var 289.036 aktier (304.439).

Verkställande direktören har rätt att gå i pension efter att ha fyllt 63 år. Direktionsmedlemmarna har rätt att gå i pension enligt den lokala
pensionslagstiftningen. En direktionsmedlem har rätt att gå i pension efter att ha fyllt 60 år. Inga lånefordringar finns på koncernens ledning och
styrelsens medlemmar. Inga panter eller andra förbindelser har ställts för bolagets ledning eller aktieägare.

AfAffärstransaktioner med intrfärstransaktioner med intresse- och samföresse- och samföretagetag

MEUR 2019 2018

Försäljning till intresse- och samföretag 3131 40

Inköp från intresse- och samföretag 3535 27

Fordringar på intresse- och samföretag 88 10

Betalda förskott till intresse- och samföretag 22

Skulder till intresse- och samföretag 55 7

Tilläggsinformation om intresse- och samföretag presenteras i not 17. Investeringar i intresse- och samföretag.

Anchor

33. Finansiella risker

Allmänt

Wärtsiläkoncernens centraliserade finansfunktion har två huvuduppgifter: att skaffa tillräcklig finansiering för koncernen till konkurrenskraftiga priser,
och att identifiera och bedöma koncernens finansiella risker och verkställa de säkringar som koncernbolagen behöver.

Syftet är att skydda bolagen mot ogynnsamma fluktuationer på finansmarknaden samt att minimera valuta-, ränte-, likviditets- och kreditriskernas
inverkan på koncernens kassa, resultat och eget kapital.

Wärtsiläs riskhanteringspolicy har godkänts av bolagets styrelse. Wärtsiläkoncernens centraliserade finansfunktion använder endast sådana
instrument vars marknadsvärde och riskprofil går att följa upp på ett tillförlitligt sätt.
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VValutariskalutarisk

Valutapositionerna uppföljs på affärsområdesnivå. Säkringarna görs på bolagsnivå mot den centraliserade finansfuntkionen varefter de konsolideras
och skyddas externt på koncernnivå. Alla signifikanta inköps- och försäljningsavtal till fasta priser säkras och detta inkluderar både framtida
kassaflöden samt relaterade kundfordringar och skulder till leverantörer. Kommande öppna valutaöverskott eller -underskott bedöms per
affärsområde, och direktionen beslutar om nivån på valutasäkringarna. Säkringsredovisning enligt IFRS 9 tillämpas på säkringen av majoriteten av
ovan nämnda poster. Säkringarna täcker en tillräckligt lång tidsperiod för att försäljningspriser och kostnader skall kunna anpassas till en ny
valutakursnivå. Säkringarnas längd varierar mellan olika koncernbolag från en månad till två år. Koncernen skyddar också balansräkningesposter i
valuta så som likvida medel, lån/depsitioner samt andra fordringar och skulder i utländsk valuta.

Eftersom fältservice faktureras i lolal valuta uppstår det viss volatilitet i koncernens omsättning på grund av valutakursdifferenser. Inverkan av dessa
på lönsamheten är dock begränsad, eftersom de motsvarande kostnaderna är i samma valuta. Försäljningen av reservdelar baserar sig på en
prislista i euro och de motsvarande inköpen, som är i annan valuta än euro, skyddas. Därmed är effekten av förändingen i valutakurser på
försäljningen av reservdelar minimal. Eftersom försäljning/inköp av projekt/hårdvara inom både Marine och Energy -affärsområdena samt även
valutakursriskerna som uppstår ur långsiktiga servcieavtal syddas, förväntar sig inte koncernen att det uppstår betydande materiella vinter/förluster
ur valutakursförändringar under 2020.

I allmänhet säkras försäljnings- och inköpskontrakt med fast pris med hjälp av valutaterminer för att motverka valutakursförändringar relaterade till
värdet på det underliggande kassaflödet. Eftersom syftet är att säkra och tillämpa säkringsredovisning (kassaflödessäkring) endast på
valutakursrisker redovisas alla vinster/förluster relaterade till räntor/timing av säkringen direkt bland finansiella poster. Eftersom underliggande
kassaflöden kan ha lång maturitet kan de relaterade säkringarna göras med kortare maturiteter och vid behov förlängas, så att maturiteten för de
totala valutarelaterade vinsterna/förlusterna för dessa säkringar helt förväntas motverka de relaterade vinsterna/förlusterna för underliggande
kassaflöden. Eftersom säkringsförhållandet baserar sig på motsvarande kritiska villkor (förutom tajming) är säkringsförhällandet 1:1. Annullering eller
minskning av försäljnings- eller inköpsvärdet på en beställning kan leda till justering av den relaterade säkringen och alla relaterade vinster/förluster
redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Eftersom externa säkringar i allmänhet har kort maturitet (högst 1 år) och endast med motparter med högt kreditbetyg (minimikrav A-), förväntas
motpartsrisker ha en minimal effekt på säkringsvärden. På grund av att vissa underliggande säkrade kassaflöden har en längre maturitet än de
relaterade säkringarna kompenserar en förändring i nuvärdet på en säkring och det underliggande kassaflödet inte alltid helt varandra under
säkringens löptid. Denna ineffektivitet beräknas kvartalsvis och redvisas på koncernnivå bland finansiella poster.

Valutasäkringsinstrumenten som används i koncernen för att skydda koncernens valutapositioner samt deras nominella värden specificeras i not
30. Derivatinstrument.

Eftersom Wärtsilä har dotterbolag och samföretag utanför euroområdet exponeras koncernens eget kapital, goodwill och allokering av
förvärvspriset för valutakursfluktuationer. Värdet på nettotillgångarna hos Wärtsiläs utländska dotterbolag och samföretag utanför euroområdet
uppgick i slutet av 2019 till 1.041 miljoner euro (979). Dessutom fanns det goodwill och allokering av förvärvspriset i utländsk valuta till ett värde av
926 miljoner euro (932). Den största delen av omräkningsdifferenser bokade i övriga totalresultat i 2019 kommer från förändringar i brittiskt pund
(GBP).

Under år 2019 har förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar 4 miljoner euro (-14) redovisats i eget kapital. Från eget kapital har under året
överförts -19 miljoner euro (-8) till resultaträkningen som korrigering till försäljning respektive inköp. År 2019 har den ineffektiva delen av
kassaflödessäkringar eller vinster/förluster från inställda projekt, -5 miljoner euro (-2), redovisats bland finansiella poster. Tilläggsinformation ges i
not 11. Finansiella intäkter och kostnader.

År 2019 var 67% (67) av försäljningen och 59% (65) av de operativa kostnaderna denominerade i euro, och ungefär 20% (21) av försäljningen och
10% (8) av de operativa kostnaderna i US-dollar. Resten var fördelad mellan flera valutor. Koncernens resultat och konkurrenskraft påverkas också
indirekt av de viktigaste konkurrenternas hemvalutor: USD, GBP, JPY och KRW.

Eftersom Wärtsiläs verksamhet är global, involverar verksamheten ofta valutarisker. De största öppna operativa valutapositionerna (utesluter
finansiering) 31.12.2019 är listade nedan per valutapar.

Eftersom Wärtsiläs verksamhet är global, involverar verksamheten ofta valutarisker. De största öppna operativa valutapositionerna (utesluter
finansiering) 31.12.2019 är listade nedan per valutapar.

Balansräkning Beräknade kassaflöden

MEUR

Koncernen
får

basvaluta

Koncernen
betalar

basvaluta

Koncernen
får

basvaluta

Koncernen
betalar

basvaluta Netto

EUR/USD 7777 152152 338338 512512 249249

EUR/NOK 119119 4848 304304 1717 358358
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USD/NOK 5050 1414 7272 108108

EUR/CNY 3232 2626 7070 7676

EUR/GBP 2424 1818 88 7171 5656

EUR/JPY 1111 77 99 2525 1212

Eftersom den huvudsakliga finansieringsvalutan för Wärtsilä-koncernen (inklusive den centraliserade finansfuntionen) är euro och dotterbolagen
vanligen finasieras i lokal valuta av den centraliserade finansfuktionen, hade den centraliserade finansfuktionen de följande öppna
valutapositionerna 31.12.2019.

MEUR Lån
Deposi-

tioner Netto

KoncerKoncernens internens interna lån/depsitionerna lån/depsitioner

USD 3535 391391 356356

GBP 4848 9393 4646

CHF 103103 103103

AUD 5252 5252

NOK 4141 4141

SGD 11 3232 3131

CNY 1313 1313

CAD 1111 1111

Övriga valutor* 22 55 77

ExterExterna lånna lån

JPY 246**246** 246246

TTotaltotalt 435435 639639 906906

* Övriga valutor innehåller flera valutor och kan därför inte netteras.

** Externa JPY-lån säkras till fullo med valutaränteswappar.

Vissa dotterbolag i länder, vars valutor inte är fritt konvertibla, så som Argentina, Brasilien och Indonesien, har osäkrade interna koncernlån i EUR
eller USD, vilket kan leda till vissa valutakursdifferenser. Totalt uppgick summan av dessa lån till 192 miljoner euro (178).

De öppna operativa valutapositionerna, inklusive finansiering, säkras med derivatinstrument enligt nedan.

VValutatermineralutaterminer

MEUR

Mot
inköps-
och för-

säljnings-
avtal till

fasta
priser

Mot
netto-

skulder

Valutaterminer

USD 614614 356356

NOK 451451 4141

CHF 3131 103103

CNY 107107 1313

AUD 11 5252

MXN 4747 22

SGD 88 3131
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SEK 2626

CAD 1313 1111

Övriga valutor* 6767 77

TTotal summa av valutaderivatotal summa av valutaderivat 11 364364 616616

* Övriga valutor innehåller inga betydliga enskilda valutor.

Nettoskulderna innehåller av moderbolaget givna koncerninterna lån och depositioner, vilka är i annan valuta än euro.

Säkringsredovisning enligt IFRS har tillämpats på valutaterminer till ett värde på 2.448 miljoner euro (2.355). En valutakursförändring på 5% skulle
på grund av dessa terminer leda till en förändring på 74 miljoner euro (60) i koncernens eget kapital. Eftersom alla signifikanta inköps- och
försäljningsavtal till fasta priser säkras, kan resultatkänsligheten för operativa transaktioners valutakursförändringar (utesluter intern financiering)
anses vara minimal.

MEUR
Brutto-
belopp

Netto-
belopp

Inverkan
på eget
kapital

Valutaterminer under säkringsredovisning (båda valutorna beaktade)*

EUR 11 772772 8383

USD 11 332332 640640 3232

NOK 11 202202 509509 2525

GBP 128128 3434 22

MXN 132132 4747 22

CNY 110110 104104 55

JPY 5050 3131 22

CHF 3838 2828 11

Övriga valutor 108108 7474 44

TTotalt (bara den ena valutan beaktad)otalt (bara den ena valutan beaktad) 22 435435 776776 7373

* Interna transaktioner. De egentliga säkringsredovisningsposterna baseras på dessa.

MEUR

Externa valutaterminer under säkringsredovisning per år

2020 11 769769

Mycket sannolika prognostiserade kassaflöden per år (säkringsredovisade)

2020 11 977977

2021 193193

2022 7171

2023 3131

2024- 176176

Ränterisk

Wärtsiläkoncernens ränterisk består i huvudsak av värdeförändringar i nettolåneportföljen (prisrisk) samt av räntefluktuationer (ränteförändringar på
lån med rörlig ränta). Ränteriskerna följs kontinuerligt upp genom värdering av de finansiella instrumenten till marknadspris och genom
känslighetsanalys.

Det räntebärande lånekapitalet uppgick i slutet av 2019 till 908 miljoner euro (823). Räntan var i genomsnitt 0,9% (1,0) och den genomsnittliga
räntebindningstiden 21 månader (27).
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Wärtsilä diversifierar sina ränterisker genom att teckna lån med både fast och rörlig ränta. Andelen lån med fast ränta skall utgöra 30–70 procent av
den totala lånestocken. Styrelsen har gett fullmakt att tillfälligt höja andelen fasta lån upp till 100%. Fullmakten är giltig fram till Januari 2022.
Wärtsilä skyddar sin räntportfölj med derivatinstrument som till exempel ränteswappar, terminer och optioner.

MEUR 2019 2018

Lån med fast ränta 406406 292

Lån med rörlig ränta 503503 531

Derivat 424424 426

Andelen lån med fast ränta (inkl. derivat) av totala lån, % 9191 87

I slutet av 2019 skulle en parallell ränteförändring med en procentenhet ha förändrat nettolåneportföljen med 28 miljoner euro (24) (inklusive
derivat). En ränteförändring med en procentenhet skulle förorsaka en förändring på 1 miljon euro (1) i följande års räntekostnader för låneportföljen
(inklusive derivat).

Förändringar i marknadsvärde av räntederivat redovisas vanligen direkt i resultaträkningen. Emellertid tillämpas säkringsredovisning enligt IFRS 9 på
en 130 miljioner euro stor ränteswap, som förfaller 2031. Ränteswapen byter de variabla räntorna på ett stort leasingavtal till fasta. Eftersom
säkringen och de underliggande kassaflödena har motsvarande kritiska villkor, är säkringsförhållandet 1:1 och säkringen förväntas vara 100%
effektiv. Under 2019 har 2 miljoner euro redovisats i det egna kapitalet som justeringar till verkligt värde för kassaflödessäkringar och inga
relaterade poster har omklassificerats till resultaträkningen.

Tilläggsinformation om lånen ges i not 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp, och 28. Finansiella skulder.

Likviditets- och återfinansieringsrisk

Wärtsilä säkrar alltid en tillräcklig likviditet genom en effektiv hantering av likvida medel samt genom upprätthållandet av bekräftade och obekräftade
kreditlimiter. Koncernen minimerar återfinansieringsrisken genom en balanserad maturitetsstruktur på lånen och genom tillräckligt långa lånetider.

För tillfället inkluderar finansieringsprogrammen:

• Bekräftade kreditlimitavtal till ett belopp av 640 miljoner euro (640).

• Finska företagscertifikatprogram till ett belopp av 800 miljoner euro (800).

Den genomsnittliga återbetalningstiden för långfristiga lån är 46 månader (49) och den genomsnittliga återbetalningstiden för bekräftade
kreditlimiter är 30 månader (31). Tilläggsinformation om detta finns i not 28. Finansiella skulder.

Koncernens likvida medel uppgick i slutet av året till 369 miljoner euro (487), varav 11 miljoner euro hänför sig till tillgångar som innehas för
försäljning. Därtill hade Wärtsilä outnyttjade bekräftade kreditlimiter på 640 miljoner euro (640). 31.12.2019 och 31.12.2018 var företagscertifikaten
inte utnyttjade.

De revolverande krediterna och moderbolagets långfristiga lån innehåller en finansiell covenant (soliditet). Soliditeten förväntas vara klart högre än
covenantnivån under den närmaste framtiden.

Bekräftade krBekräftade kreditlimitereditlimiter

MEUR

År Förfaller

Disponibla
(slutet av
perioden)

2019 640640

2020 130130 510510

2021 130130 380380

2022 9090 290290

2023 160160 130130
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2024 130130

Kreditrisk

Hanteringen av kreditrisker som hänför sig till affärsverksamheten ingår i affärsområdenas och koncernbolagens verksamhet. Kreditrisker i
anslutning till större affärer och projektfinansiering minimeras genom att överföra riskerna till banker, försäkringsbolag och exportgarantiinstitut.

Kreditrisker vid placering av likvida medel och handel med finansieringsinstrument minimeras genom att fastställa kreditgränser för motparterna och
genom att ingå avtal endast med ledande inhemska och utländska banker och finansinstitut. Eftersom endast motparter med högt kreditbetyg
(minimikrav A-) används för derivatinstrument och transaktionerna görs under ISDA ramavtal, förväntas inga kreditförkuster från dessa instrument.

Koncernbolagen placerar alla sina maximalt möjliga kassatillgångar på koncernens finansfunktions konton (Wärtsilä Group Treasury), såvida den
lokala lagstiftningen och centralbankens regler tillåter det. Koncernens tillgångar placeras i instrument med tillräcklig likviditet (kortfristiga
bankdepositioner eller finländska företagscertifikat) och kreditklassificering (minst ett A eller separat av koncernens ekonomi- och finansdirektör
godkända placeringar). Wärtsiläs centraliserade finansfuntkion följer kontinuerligt upp de ifrågavarande placeringarna och väntar sig inga
kreditförluster från dem.

De förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar som värderas enligt upplupet anskaffningsvärde bedöms framåtblickande per kvartal på
basis av investeringarnas förfallodag och motpartsrisker. 31.12.2019 var de förväntade kreditförlusterna inte väsentliga.

KundforKundfordringardringarnas åldersförnas åldersfördelningdelning

När det gäller kundfordringar och fordringar från intäktsredovisning enligt inputmetoden används en förenklad metod och kreditförlusterna värderas
enligt de förväntade kreditförlusterna under livslängden. Fordringar från intäktsredovisning enligt inputmetoden täcks i allmänhet med
förskottsbetalningar från kunderna. Således omfattar redovisningen av kreditförluster baserade på förlustbelopp under livslängden främst
kundfordringar. För kundfordringar som inte förfallit eller är högst 359 dagar försenade görs en nedskrivning på 0,1–2,0%, beroende på ålder och
fordrans ursprung. När de förväntade kreditförlusterna beräknas beaktar koncernen historiska kreditförluster för varje kategori och justerar dessa
siffror med makroekonomiska prognoser. Dessutom analyseras nedskrivningsbehovet av kundfordringar som är över 360 dagar försenade
individuellt.

2019 2018

MEUR
Kund-

fordringar
varav

nedskrivet
Kund-

fordringar
varav

nedskrivet

Fordringar som ej förfallit 788788 11 862 1

Förfallit 1–30 dagar 149149 129

Förfallit 31–180 dagar 227227 22 163 1

Förfallit 181–360 dagar 7373 11 79 1

Förfallit över 1 år 8181 5757 100 59

TTotaltotalt 11 317317 6161 1 333 62

Under 2019 var resultatpåverkan av nedskrivningar -7 miljoner euro (1).

Nedskrivningar

MEUR 2019 2018

Nedskrivningar i början av perioden 6262 62

Övriga förändringar -17-17 -3

Nedskrivningar under perioden 1717 3

Nedskrivningar i slutet av periodenNedskrivningar i slutet av perioden 6161 62

Koncernen säljer kundfordringar till ett belopp som för närvarande inte är väsentligt jämfört med de totala kundfordringarna. Sålda kundfordringarna
har avskrivits från koncernens balansräkning.
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Aktierisk

Wärtsilä har aktieplaceringar i kraftverksbolag till ett värde på 14 miljoner euro (13). Dessa ligger huvudsakligen i tillväxtländer och utvecklingen har
varit god och motsvarat förväntningarna. Tilläggsinformation finns i not 18. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp.

Kapitalstyrning

Wärtsiläs målsättning är att säkra en stark kapitalbas för att bibehålla förtroendet hos investerare och kreditgivare och för att
vidareutvecklaverksamheten. Som kapital definieras eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och räntebärande nettoskulder.
Wärtsiläs mål är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50. Enligt koncernens dividendpolitik är målsättningen att betala en dividend
påminst 50% av resultatet per aktie över cykeln.

MEUR 31.12.2019 31.12.2018

Långfristiga räntebärande skulder 851851 748

Långfristiga leasingskulder 146146

Kortfristiga räntebärande skulder 5858 74

Kortfristiga leasingskulder 4242

Räntebärande skulder totaltRäntebärande skulder totalt 11 096096 823

Räntebärande fordringar -1-1 -3

Likvida medel -358-358 -487

Likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning -11-11

Räntebärande forRäntebärande fordringar totaltdringar totalt -370-370 -490

Räntebärande nettoskulder totaltRäntebärande nettoskulder totalt 726726 333

Eget kapital totalt 22 410410 2 432

Nettoskuldsättningsgrad 0,300,30 0,14

I kapitalstyrningen följer koncernen också utvecklingen i soliditetsgraden:

Balansomslutning 66 398398 6 059

Erhållna förskott -452-452 -584

55 946946 5 475

Soliditet, % 40,840,8 44,4

Anchor

34. Revisorernas arvoden och tjänster

Följande arvoden betalades till revisorerna och revisionsbyrån för lagstadgad revision samt övriga tjänster.

Till revisor för 2019 valde bolagsstämman revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy har gett övrig
rådgivning till Wärtsilä bolagen för 481 tusen euro. Dessa tjänster innehåller skatterådgivning (215 tusen euro) och övriga tjänster (266 tusen euro).
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2019 2018

MEUR PwC Övriga PwC Övriga

Revision 4,34,3 0,5 3,73,7 0,4

Skatterådgivning 0,20,2 0,3 0,20,2 0,4

Övriga tjänster 0,30,3 0,10,1 0,1

TTotaltotalt 4,84,8 0,8 4,04,0 0,9

Anchor

35. Valutakurser

I koncernbokslutet konsolideras ungefär 60 valutor av vilka de mest betydande presenteras här.

Bokslutskurs Genomsnittskurs

31.12.2019 31.12.2018 2019 2018

AED Förenade Arabemiraten dirham 4,126024,12602 4,20536 4,112034,11203 4,33922

BRL Brasiliansk real 4,515704,51570 4,44400 4,413544,41354 4,30873

CHF Schweizisk franc 1,085401,08540 1,12690 1,116831,11683 1,15488

CNY Yuan renminbi (Kina) 7,820507,82050 7,87510 7,733887,73388 7,80736

DKK Dansk krona 7,471507,47150 7,46730 7,466077,46607 7,45318

GBP Brittiskt pund 0,850800,85080 0,89453 0,877310,87731 0,88475

INR Indisk rupie 80,1870080,18700 79,72980 78,8501478,85014 80,72774

JPY Japansk yen 121,94000121,94000 125,85000 122,05637122,05637 130,40956

NOK Norsk krona 9,863809,86380 9,94830 9,849679,84967 9,60063

RUB Rysk rubel 69,9563069,95630 79,71530 72,4593472,45934 74,05507

SAR Saudiarabisk riyal 4,213654,21365 4,29501 4,198844,19884 4,43113

SEK Svensk krona 10,4468010,44680 10,25480 10,5866610,58666 10,25674

SGD Singaporiansk dollar 1,511101,51110 1,55910 1,527211,52721 1,59286

USD US-dollar 1,123401,12340 1,14500 1,119601,11960 1,18149

Anchor

36. Dotterbolag

Geografiskt
område Bolagets namn Hemland Aktiviteter

Andel
av aktier

%

Europa Wärtsilä Cyprus Limited Cypern Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Danmark A/S Danmark Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Lyngsø Marine A/S Danmark Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Puregas Solutions A/S Danmark Försäljning och service 100,0

Wärtsilä BLRT Estonia Oü Estland Försäljning och service 51,7

Eniram Oy Finland Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Finland Oy Finland Produktion, försäljning och service 100,0

Wärtsilä Projects Oy Finland Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Solutions Oy Finland Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Technology Oy Ab Finland Holding 100,0

Wärtsilä France S.A.S. Frankrike Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Voyage Mediterranean SAS Frankrike Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Deutschland GmbH Tyskland Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2019 Finansiell översikt 239

Denna pdf-fil består av utvalda sidor från Wärtsiläs årsredovisning och den kan avvika från andra genererade filer.
Läs hela rapporten på www.wartsila.com/ar2019-sv.

http://www.wartsila.com/ar2018-sv


Wärtsilä ELAC Nautik GmbH Tyskland Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Funa International GmbH Tyskland Försäljning och service 100,0

Wärtsilä JOVYATLAS EUROATLAS GmbH Tyskland Försäljning och service 100,0

Wärtsilä SAM Electronics GmbH Tyskland Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Voyage Germany GmbH Tyskland Försäljning och service 100,0

Guidance Marine Ltd Storbritannien Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Puregas Solutions Ltd Storbritannien Försäljning och service 100,0

Wärtsilä UK Ltd Storbritannien Produktion, försäljning och service 100,0

Wärtsilä Valves Ltd Storbritannien Produktion, försäljning och service 100,0

Wärtsilä Voyage UK Limited Storbritannien Försäljning och service 100,0

Ships Electronic Services Ltd Storbritannien Försäljning och service 100,0

Greenham Regis Ltd Storbritannien Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Greece S.A. Grekland Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Hungary Kft Ungern Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Voyage Investments Unlimited Company Irland Försäljning och service 100,0

Transas New Building Limited Irland Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Voyage Limited Irland Försäljning och service 100,0

Wärtsilä APSS Srl Italien Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Italia S.p.A. Italien Produktion, försäljning och service 100,0

Trident Italia Srl Italien Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Moss AS Norge Produktion, försäljning och service 100,0

Wärtsilä Norway AS Norge Produktion, försäljning och service 100,0

Wärtsilä Gas Solutions Norway AS. Norge Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Ship Design Norway AS Norge Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Valmarine AS Norge Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Baltic Design Centre Sp.z.o.o. Polen Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Polska Sp.z.o.o. Polen Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Ship Design Poland Sp.z.o.o. Polen Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Voyage Poland sp. z.o.o. Polen Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Portugal S.A. Portugal Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Vostok, LLC Ryssland Försäljning och service 100,0

Transas Navigator Ltd. Ryssland Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Digital Technologies, JSC Ryssland Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Ibérica S.A. Spanien Produktion, försäljning och service 100,0

Burriel Navarro S.L. Spanien Försäljning och service 100,0

Trident Las Palmas S.L. Spanien Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Puregas Solutions AB Sverige Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Sweden AB Sverige Produktion, försäljning och service 100,0

Wärtsilä Voyage Sweden AB Sverige Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Services Switzerland AG Schweiz Försäljning och service 100,0

Quantiparts B.V. Nederländerna Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Netherlands B.V. Nederländerna Produktion, försäljning och service 100,0

Trident B.V. Nederländerna Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Voyage Netherlands BV Nederländerna Försäljning och service 100,0

Amerika Wärtsilä Argentina S.A. Argentina Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Brasil Ltda. Brasilien Produktion, försäljning och service 100,0

Wärtsilä Canada Inc. Kanada Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Chile Ltda. Chile Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Colombia S.A. Colombia Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Dominicana Inc.
Dominikanska
republiken Försäljning och service 100,0
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Wärtsilä Ecuador S.A. Ecuador Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Guatemala S.A. Guatemala Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Operations Guyana Inc. Guyana Försäljning och service 100,0

Wärtsilä de Mexico S.A. de C.V. Mexico Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Panama Services S.A. Panama Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Peru S.A.C. Peru Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Caribbean, Inc. Puerto Rico Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Uruguay S.A. Uruguay Försäljning och service 100,0

American Hydro Corporation USA Försäljning och service 100,0

Guidance Marine LLC USA Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Defence Inc. USA Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Dynamic Positioning Inc. USA Försäljning och service 100,0

Wärtsilä North America, Inc. USA Försäljning och service 100,0

LOCK-N-STITCH Inc. USA Försäljning och service 100,0

Wartsila Voyage Americas Inc USA Försäljning och service 100,0

Asien PT. Wärtsilä Indonesia Indonesien Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Azerbaijan LLC Azerbajdzjan Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Bangladesh Ltd. Bangladesh Försäljning och service 100,0

Wärtsilä SAM Electronics (Taizhou) Co., Ltd. Kina Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Propulsion (Wuxi) Co. Ltd. Kina Produktion, försäljning och service 100,0

Wärtsilä Services (Shanghai) Co. Ltd. Kina Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Ship Design (Shanghai) Co., Ltd Kina Försäljning och service 95,0

Wärtsilä Suzhou Ltd. Kina Produktion, försäljning och service 100,0

Wärtsilä-CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd. Kina Produktion, försäljning och service 55,0

Wärtsilä Voyage (Shanghai) Co. Ltd. Hong Kong Försäljning och service 100,0

Wärtsilä China Ltd. Hong Kong Försäljning och service 100,0

Wärtsila India Private Ltd. Indien Produktion, försäljning och service 100,0

Wärtsilä Japan Ltd. Japan Produktion, försäljning och service 100,0

Wärtsilä Malaysia Sdn. Bhd. Malaysia Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Myanmar Myanmar Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Pakistan (Pvt.) Ltd. Pakistan Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Philippines Inc. Filippinerna Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Doha L.L.C. Qatar Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Power Contracting Company Ltd. Saudiarabien Försäljning och service 60,0

Guidance Marine Pte Ltd Singapore Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Singapore Pte Ltd Singapore Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Voyage Pacific Pte Ltd Singapore Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Korea Ltd. Sydkorea Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Lanka (PVT) Ltd Sri Lanka Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Taiwan Ltd. Taiwan Försäljning och service 100,0

Wärtsilä-Enpa A.S. Turkiet Försäljning och service 51,0

Wärtsilä Gulf FZE
Förenade
Arabemiraten Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Hamworthy Middle East (FZE)
Förenade
Arabemiraten Försäljning och service 100,0

Wärtsilä LLC
Förenade
Arabemiraten Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Ships Repairing & Maintenance LLC
Förenade
Arabemiraten Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Voyage Middle East DMCEST
Förenade
Arabemiraten Försäljning och service 100,0

Wärtsilä (Vietnam) Company Limited Vietnam Försäljning och service 100,0
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Övriga Wärtsilä Australia Pty Ltd. Australien Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Burkina Faso Burkina Faso Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Central Africa Ltd. Kamerun Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Egypt Power S.A.E Egypten Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Central Africa Gabon Gabon Försäljning och service 100,0

Wärtsilä West Africa Guinea Guinea Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Eastern Africa Limited Kenia Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Mauritanie - SAU Mauretanien Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Mocambique LDA Moçambique Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Muscat LLC Oman Försäljning och service 100,0

Wärtsilä New Zealand Ltd Nya Zeeland Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Marine & Power Services Nigeria Limited Niger Försäljning och service 100,0

Wärtsilä PNG Ltd Papua Nya Guinea Försäljning och service 100,0

Wärtsilä West Africa S.A. Senegal Försäljning och service 100,0

Wärtsilä South Africa (Pty) Ltd. Sydafrika Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Tanzania Ltd Tanzania Försäljning och service 100,0

Wärtsilä Uganda Ltd. Uganda Försäljning och service 100,0

Innehav utan bestämmande inflytande är inte betydande i koncernens verksamheter och kassaflöden i individuella dotterbolag.

Denna lista innehåller inte dotterbolag, som inte har en väsentlig inverkan på kencernens resultat eller tillgångar. I bokföringsförordningen stipulerad
fullständig förteckning över aktier och andelar har fogats till moderbolagets officiella bokslutshandlingar.

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor
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Anchor
Moderbolagets bokslutModerbolagets bokslut

Anchor

Moderbolagets resultaträkning (FAS)

MEUR 2019 2018 Not

Övriga rÖvriga rörörelseintäkterelseintäkter 8989 80 1

Personalkostnader -37-37 -26 2

Avskrivningar och nedskrivningar -4-4 -4 3

Övriga rörelsekostnader -108-108 -104

RörRörelserelseresultatesultat -60-60 -55

Finansiella intäkter och kostnader 4

Intäkter från placeringar bland bestående aktiva 304304 300

Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 9090 74

Kursdifferenser 11 -1

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -91-91 -77

304304 296

Resultat förResultat före bokslutsdispositioner och skattere bokslutsdispositioner och skatter 243243 241

Förändring av avskrivningsdifferens 1

Koncernbidrag 76

Resultat förResultat före skattere skatter 243243 318

InkomstskatterInkomstskatter -3-3 -10 5

Räkenskapsperiodens rRäkenskapsperiodens resultatesultat 240240 308
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Anchor

Moderbolagets balansräkning (FAS)

MEUR 2019 2018 Not

AKTIVAKTIVAA

Bestående aktivaBestående aktiva 6

Immateriella tillgångarImmateriella tillgångar

Övriga utgifter med lång verkningstid 1010 3

Övriga immateriella tillgångar och pågående nyanläggningar 11 8

1111 12

Materiella tillgångarMateriella tillgångar

Mark- och vattenområden 77 7

Maskiner, inventarier och övriga materiella tillgångar 66 1

Pågående nyanläggningar 6

1313 14

PlaceringarPlaceringar

Aktier i företag inom samma koncern 950950 950

Övriga aktier och andelar 11 1

951951 951

Bestående aktiva totaltBestående aktiva totalt 974974 976

Långfristiga forLångfristiga fordringardringar

Fordringar hos företag inom samma koncern 100100 100 7

Lånefordringar 11 1

101101 101

Kortfristiga forKortfristiga fordringardringar

Fordringar hos företag inom samma koncern 22 193193 2 308 8

Övriga fordringar 11 2

Resultatregleringar 2929 16 9

22 224224 2 327

Kassa och bankKassa och bank 113113 291

Rörliga aktiva totaltRörliga aktiva totalt 22 438438 2 719

AktivaAktiva 33 413413 3 696
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MEUR 2019 2018 Not

PPASSIVASSIVAA

Eget kapitalEget kapital 10

Aktiekapital 336336 336

Överkursfond 6161 61

Balanserad vinst 754754 730

Räkenskapsperiodens resultat 240240 308

Eget kapital totaltEget kapital totalt 11 391391 1 435

Ackumulerade bokslutsdispositionerAckumulerade bokslutsdispositioner

Avskrivningsdifferens 11 1

Avsättningar 1818 15

Främmande kapitalFrämmande kapital 11

LångfristigtLångfristigt

Skulder till kreditinstitut 847847 741

847847 741

KortfristigtKortfristigt

Skulder till kreditinstitut 5151 56

Skulder till leverantörer 1414 18

Skulder till företag inom samma koncern 11 052052 1 327 13

Övriga kortfristiga skulder 22 2

Resultatregleringar 3636 102 12

11 155155 1 504

Främmande kapital totaltFrämmande kapital totalt 22 003003 2 245

PassivaPassiva 33 413413 3 696
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Anchor

Moderbolagets kassaflödesanalys (FAS)

MEUR 2019 2018

Rörelseverksamhetens kassaflöde:

Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 243243 241

Korrektivposter:

Avskrivningar och nedskrivningar 44 4

Finansiella intäkter och kostnader -304-304 -296

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -56-56 -51

Förändring av rörelsekapital:

Räntefria rörelsefordringar, ökning (-) / minskning (+) 1111 -28

Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) -45-45 23

-34-34 -5

RörRörelseverksamhetens kassaflöde förelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skattere finansiella poster och skatter -90-90 -56

Ränte- och finansiella kostnader -89-89 -78

Erhållna dividender från rörelseverksamheten 304304 300

Ränte- och finansiella intäkter från rörelseverksamheten 8989 74

Betalda skatter -8-8 -5

295295 291

RörRörelseverksamhetens kassaflödeelseverksamhetens kassaflöde 205205 235

InvesteringarInvesteringarnas kassaflöde:nas kassaflöde:

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -2-2 -13

InvesteringarInvesteringarnas kassaflödenas kassaflöde -2-2 -13

Kassaflöde efter investeringarKassaflöde efter investeringar 203203 223
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Finansieringens kassaflöde:Finansieringens kassaflöde:

Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 1818 -492

Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -284-284 344

Upptagna långfristiga lån 150150 280

Amortering av långfristiga lån och övriga förändringar -56-56 -84

Koncernbidrag 7676 99

Betalda dividender -284-284 -272

Finansieringens kassaflödeFinansieringens kassaflöde -381-381 -126

Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-)Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -178-178 96

Kassa och bank vid räkenskapsperiodens början 291291 195

Kassa och bank vid räkenskapsperiodens slut 113113 291
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Anchor
Redovisningsprinciper för moderbolagetRedovisningsprinciper för moderbolaget
Wärtsilä Oyj Abp:s bokslut har upprättats enligt Finlands bokföringslagstiftning (FAS).

Vid upprättandet av bokslutet måste företagsledningen enligt gällande bestämmelser och god bokföringssed göra
bedömningar och antaganden som påverkar värderingen av bokslutsposter och periodiseringar. Det slutliga utfallet
kan avvika från de beräknade värdena.

TTransaktioner i utländsk valuta och derivatavtalransaktioner i utländsk valuta och derivatavtal

Transaktioner i utländsk valuta bokförs till transaktionsdagens kurs. Balansräkningens fordringar och skulder vid
bokslutstidpunkten har värderats till bokslutsdagens kurser. Kursvinster och -förluster som hänför sig till den
egentliga affärsverksamheten har redovisats som justeringsposter till omsättning och rörelsekostnader. Kursvinster
och -förluster för finansiering redovisas bland finansiella intäkter och kostnader.

Derivatavtal upptas i bokföringen till verkligt värde. De öppna valutaderivat som använts till att skydda poster i
utländsk valuta har värderats till dagsvärdet med beaktande av räntefaktorer. Det verkliga värdet av ränteswapavtal
beräknas genom att diskontera deras framtida kassaflöde till granskningstidpunkten. Derivatinstrument redovisas
förändringen i verkligt värde omedelbart i resultaträkningen bland finansiella poster.

Utgifter för forskning och utvecklingUtgifter för forskning och utveckling

Utgifterna för forskning och utveckling upptas som kostnader för den räkenskapsperiod under vilken de uppkommit.

ForFordringardringar

Fordringar värderas till anskaffningsutgiften eller till ett sannolikt lägre värde.

Bestående aktiva och avskrivningarBestående aktiva och avskrivningar

Bestående aktiva upptas i balansräkningen till sin direkta anskaffningsutgift minskad med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I balansvärdena för vissa markområden ingår uppskrivningar.

Den ekonomiska livslängden för olika slag av bestående aktiva som utgör grunden för avskrivningarna är:

Övriga utgifter med lång verkningstid 3-10 år
Byggnader 20-40 år
Maskiner och inventarier 5-20 år

LeasingLeasing

Avgifterna för leasingavtal redovisas som hyreskostnader.

AAvsättningarvsättningar

Poster som bygger på avtal eller annan förbindelse, men som ännu inte realiserats, har redovisats som avsättningar
i balansräkningen. Förändringar i avsättningar ingår i resultaträkningen.

InkomstskattInkomstskatt

I resultaträkningen har som inkomstskatt bokförts skatter på basis av räkenskapsperiodens resultat enligt Finlands
skattebestämmelser samt rättelser av skatter för tidigare räkenskapsperioder. Skatter som hänför sig till
extraordinära poster presenteras i noterna till bokslutet.

Utdelning till aktieägarUtdelning till aktieägaree

Styrelsens förslag till utdelning redovisas inte i bokslutet, utan utdelningen redovisas först efter bolagsstämmans
beslut.
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Anchor
Noter till moderbolagets bokslutNoter till moderbolagets bokslut

Anchor

1. Övriga rörelseintäkter

MEUR 2019 2018

Hyror 33 1

Tjänster till koncernbolag 8585 78

Övriga 11 1

TTotaltotalt 8989 80

Anchor

2. Personalkostnader

MEUR 2019 2018

Löner och arvoden -30-30 -19

Pensionskostnader -5-5 -5

Övriga obligatoriska personalkostnader -1-1 -1

TTotaltotalt -37-37 26

Betalda löner och arvoden

Verkställande direktör, hans ställföreträdare och styrelsemedlemmar. Under år 2019 hade
verkställande direktören ingen utsedd ställföreträdare. -2-2 -5

Moderbolagets verkställande direktör har rätt att gå i pension vid 63 års ålder. Direktionsmedlemmar har rätt att gå i pension enligt lokal
pensionslagstifning. En av direktionsmedlemmarna har rätt att gå i pension tidigare, efter att ha fyllt 60 år.

Bolagets styrelse fastställer lönevillkoren för verkställande direktören och hans direkta underordnade.

Tilläggsinformation om ledningens ersättningar hittas i koncernbokslut not 32.

Medelantalet anställda under räkenskapsperioden 392392 371
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Anchor

3. Avskrivningar och nedskrivningar

MEUR 2019 2018

Planenliga avskrivningarPlanenliga avskrivningar

Övriga utgifter med lång verkningstid -3-3 -3

Maskiner och inventarier -1-1

Planenliga avskrivningar totalt -4-4 -3

Nedskrivningar av anläggningstillgångar -1

Avskrivningar i beskattningen -4-4 -4

Avskrivningsdifferens 1

AAvskrivningsdifvskrivningsdifferferensens

Avskrivningsdifferens den 1 januari 11 2

Förändring av avskrivningsdifferens -1

AAvskrivningsdifvskrivningsdifferferens den 31 decemberens den 31 december 11 1
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Anchor

4. Finansiella intäkter och kostnader

MEUR 2019 2018

Dividendintäkter

Från företag inom samma koncern 304304 300

TTotaltotalt 304304 300

Övriga ränteintäkter

Från företag inom samma koncern 3434 28

Från övriga företag 11 1

TTotaltotalt 3535 29

Övriga finansiella intäkter

Från företag inom samma koncern 3232 24

Från övriga företag 2222 20

TTotaltotalt 5555 45

Kursdifferenser 11 -1

Räntekostnader

Till företag inom samma koncern -6-6 -6

Till övriga företag -8-8 -9

TTotaltotalt -14-14 -14

Övriga finansiella kostnader

Till företag inom samma koncern -32-32 -21

Till övriga företag -45-45 -42

TTotaltotalt -77-77 -62

Finansiella intäkter och kostnader totaltFinansiella intäkter och kostnader totalt 304304 296

Anchor

5. Skatter

MEUR 2019 2018

InkomstskattInkomstskatt

För räkenskapsperioden -3-3 -4

För tidigare räkenskapsperioder -6

TTotaltotalt -3-3 -10
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Anchor

6. Bestående aktiva

Immateriella tillgångarImmateriella tillgångar

MEUR

Övriga
långfristiga

utgifter

Övriga
immateriella

tillgångar och
pågående

nyanläggningar
Totalt
2019

Totalt
2018

AnskafAnskaffningsutgift 1.1fningsutgift 1.1 117117 88 125125 123

Ökning 11 22 7

Minskning -3-3 -3-3

Omgruppering 88 -8-8 -5

AnskafAnskaffningsutgift 31.12fningsutgift 31.12 123123 11 124124 125

Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 1.1 -113-113 -113-113 -115

Ackumulerade avskrivningar på
minskningar och övriga förändringar 33 33 5

Periodens avskrivningar -3-3 -3-3 3

Ackumulerade avskrivningarAckumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 31.12och nedskrivningar 31.12 -113-113 -113-113 -113

BokvärBokvärde 31.12.2019de 31.12.2019 1010 11 1111

BokvärBokvärde 31.12.2018de 31.12.2018 3 8 12

Materiella tillgångarMateriella tillgångar

MEUR

Mark- och
vatten-

områden

Byggnader
och kon-

struktioner

Maskiner,
inventarier och

övriga materiella
tillgångar

Pågående ny-
anläggningar

Totalt
2019

Totalt
2018

AnskafAnskaffningsutgift 1.1fningsutgift 1.1 77 22 22 66 1717 13

Ökning 6

Omgruppering 66 -6-6 -3

AnskafAnskaffningsutgift 31.12fningsutgift 31.12 77 22 88 1717 17

Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 1.1 -2-2 -1-1 -3-3 -5

Ackumulerade avskrivningar på
minskningar och övriga förändringar 3

Nedskrivningar av
anläggningstillgångar -1

Periodens avskrivningar -1-1 -1-1

Ackumulerade avskrivningarAckumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 31.12och nedskrivningar 31.12 -2-2 -3-3 -4-4 -3

BokvärBokvärde 31.12.2019de 31.12.2019 77 66 1313

BokvärBokvärde 31.12.2018de 31.12.2018 7 1 6 14
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PlaceringarPlaceringar

MEUR

Aktier i
koncern-

företag

Aktier i
övriga

företag
Totalt
2019

Totalt
2018

AnskafAnskaffningsutgift 1.1fningsutgift 1.1 950950 11 951951 951

AnskafAnskaffningsutgift 31.12fningsutgift 31.12 950950 11 951951 951

BokvärBokvärde 31.12.2019de 31.12.2019 950950 11 951951

BokvärBokvärde 31.12.2018de 31.12.2018 950 1 951

Anchor

7. Långfristiga fordringar

MEUR 2019 2018

ForFordringar hos fördringar hos företag inom samma konceretag inom samma koncernn

Lånefordringar 100100 100

TTotaltotalt 100100 100

Anchor

8. Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern

MEUR 2019 2018

Kundfordringar 2424 16

Lånefordringar 22 135135 2 153

Derivat 2727 54

Övriga fordringar 76

Resultatregleringar 77 10

TTotaltotalt 22 193193 2 308

Anchor

9. Aktiva resultatregleringar

MEUR 2019 2018

Derivat 2424 12

Försäkringsfordringar 1

Övrigt 55 4

TTotaltotalt 2929 16
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Anchor

10. Eget kapital

MEUR 2019 2018

AktiekapitalAktiekapital

Aktiekapital den 1.1 336336 336

Aktiekapital den 31.12 336336 336

ÖverkursfondÖverkursfond

Överkursfond den 1.1 6161 61

Överkursfond den 31.12 6161 61

Balanserad vinstBalanserad vinst

Balanserad vinst den 1.1 11 038038 1 002

Dividendutdelning -284-284 -272

Räkenskapsperiodens resultat 240240 308

Balanserad vinst den 31.12 994994 1 038

Eget kapital totalt 11 391391 1 435

Utdelningsbara medelUtdelningsbara medel 994994 1 038

Bolagsstämman beslöt 8.3.2018 att genomföra en vederlagsfri emission, som höjde antalet av aktier till 591.723.390.

Anchor

11. Främmande kapital

MEUR 2019 2018

LångfristigtLångfristigt

Räntebärande 847847 741

TTotaltotalt 847847 741

KortfristigtKortfristigt

Räntefritt 9696 155

Räntebärande 11 060060 1 349

TTotaltotalt 11 155155 1 504
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Lån och deras amorteringsplanLån och deras amorteringsplan

2019 Kortfristiga Långfristiga

MEUR <1 år 1-5 år >5 år Totalt

Skulder till kreditinstitut 51 519 328 899

TTotaltotalt

2018 Kortfristiga Långfristiga

MEUR <1 år 1-5 år >5 år Totalt

Skulder till kreditinstitut 56 491 250 797

TTotaltotalt 56 491 250 797

Anchor

12. Passiva resultatregleringar

MEUR 2019 2018

Inkomst- och övriga skatter 5

Derivat 2323 79

Personalkostnader 66 11

Räntor och övriga finansiella poster 33 3

Övrigt 44 5

TTotaltotalt 3636 102

Anchor

13. Skulder till företag inom samma koncern

MEUR 2019 2018

Skulder till leverantörer 1515 9

Övriga skulder 11 008008 1 293

Derivat 2525 24

Resultatregleringar 44 2

TTotaltotalt 11 052052 1 327
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Anchor

14. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp

20192019

MEUR

Värderat till
periodiserad

anskaffningsutgift

Värderat till
verkligt

värde via
resultat-

räkningen

Bokvärdet
av

balans-
posterna

Verkligt
värde

Långfristiga finansieringstillgångarLångfristiga finansieringstillgångar

Räntebärande placeringar från företag inom samma
koncern 100100 100100 100100

Övriga fordringar 11 11 11

Kortfristiga finansieringstillgångarKortfristiga finansieringstillgångar

Räntebärande fordringar från företag inom samma
koncern 22 135135 22 135135 22 135135

Kundfordringar från företag inom samma koncern 2424 2424 2424

Derivat 2424 2424 2424

Derivat från företag inom samma koncern 2727 2727 2727

Övriga fordringar från företag inom samma koncern 66 66 66

Kassa och bank 113113 113113 113113

BokvärBokvärde per värde per värderingsgruppderingsgrupp

Långfristiga finansieringsskulderLångfristiga finansieringsskulder

Räntebärande lån 847847 847847 856856

Kortfristiga finansieringsskulderKortfristiga finansieringsskulder

Räntebärande lån 5252 5252 5252

Räntebärande lån till företag inom samma koncern 11 008008 11 008008 11 008008

Skulder till leverantörer 1414 1414 1414

Skulder till leverantörer till företag inom samma koncern 1515 1515 1515

Derivat 2323 2323 2323

Derivat till företag inom samma koncern 2525 2525 2525

Övriga skulder 33 33 33

BokvärBokvärde per värde per värderingsgruppderingsgrupp

Information om hierarkin för verkligt värde och principen för värderingen hittas i koncernredovisning not 18.
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20182018

MEUR

Värderat till
periodiserad

anskaffningsutgift

Värderat till
verkligt

värde via
resultat-

räkningen

Bokvärdet
av

balans-
posterna

Verkligt
värde

Långfristiga finansieringstillgångarLångfristiga finansieringstillgångar

Räntebärande placeringar från företag inom samma
koncern 100 100 100

Övriga fordringar 1 1 1

Kortfristiga finansieringstillgångarKortfristiga finansieringstillgångar

Räntebärande fordringar från företag inom samma
koncern 2 153 2 153 2 153

Kundfordringar från företag inom samma koncern 16 16 16

Derivat 12 12 12

Derivat från företag inom samma koncern 54 54 54

Övriga fordringar från företag inom samma koncern 8 8 8

Övriga likvida medel 5 5 5

Kassa och bank 286 286 286

BokvärBokvärde per värde per värderingsgruppderingsgrupp 2 569 65 2 635 2 635

Långfristiga finansieringsskulderLångfristiga finansieringsskulder

Räntebärande lån 741 741 747

Kortfristiga finansieringsskulderKortfristiga finansieringsskulder

Räntebärande lån 56 56 56

Räntebärande lån till företag inom samma koncern 1 293 1 293 1 293

Skulder till leverantörer 18 18 18

Skulder till leverantörer till företag inom samma koncern 9 9 9

Derivat 79 79 79

Derivat till företag inom samma koncern 24 24 24

Övriga skulder 3 3 3

BokvärBokvärde per värde per värderingsgruppderingsgrupp 2 120 103 2 223 2 229

Information om hierarkin för verkligt värde och principen för värderingen hittas i koncernredovisning not 18.
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Anchor

15. Derivatinstrument

MEUR Med externa finansiella institut Med koncernbolag Totalt 2019

Derivatinstrumentens nominella värDerivatinstrumentens nominella värdede

Valutaterminer, transaktionsrisk 2 358 2 448 44 806806

Ränteswappar 400 130 530530

Valutaswappar 246 246246

55 582582

Derivatinstrumentens marknadsvärDerivatinstrumentens marknadsvärde (nivå 2)de (nivå 2)

Valutaterminer, transaktionsrisk 11 1111

Ränteswappar -7 2 -6-6

Valutaswappar -4 -4-4

TTotaltotalt 22

MEUR Med externa finansiella institut Med koncernbolag Totalt 2018

Derivatinstrumentens nominella värDerivatinstrumentens nominella värdede

Valutaterminer, transaktionsrisk 2 821 2 799 55 620620

Ränteswappar 270 270270

Valutaswappar 238 238238

66 128128

Derivatinstrumentens marknadsvärDerivatinstrumentens marknadsvärde (nivå 2)de (nivå 2)

Valutaterminer, transaktionsrisk -55 30 -25-25

Ränteswappar -4 -4-4

Valutaswappar -8 -8-8

TTotaltotalt -37-37

Valutaterminerna är uppgjorda för att skydda transaktionsrisker och riktas mot risksäkrat kassaflöde. Ränteswappar är i euro och en medellöptid
för externa kontrakt på 69 (48) månader och 137 månader för interna kontrakt. Valutaränteswappar har en medellöptid på 41 (29) månader.

Anchor

16. Finansiella risker

AllmäntAllmänt

Wärtsiläkoncernens centraliserade finansfunktion har två huvuduppgifter: att skaffa tillräcklig finansiering för koncernen till konkurrenskraftiga priser,
och att identifiera och bedöma koncernens finansiella risker och verkställa de säkringar som koncernbolagen behöver. Centraliserade
finansfunktionen är en del av moderbolagets organisation.

Koncernens finansiella risker beskrivs detaljerat i koncernbokslutets not 33. Eftersom koncernens likviditets- och ränterisker hanteras på
moderbolagsnivå, är de också tillämpbara i moderbolaget.

VValutariskalutarisk

Operativa valutarisker uppföljs och skyddas på dotterbolags nivå. Centraliserade finansfunktionen fungerar som motpart för dessa säkringar, om
det är tillåtet enligt lokala bestämmelser. För att möjliggöra netting av koncernens interna valutaflöden och för att minska mängden externa
transaktioner, får centraliserade finansfunktionen ha små öppna valutarisker. Eventuella vinster/förluster från centraliserade finansfunktionen bokförs
direkt i finansiella poster och inga materiella valutakursvinster/förluster förväntas från verksamheten.
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Anchor

17. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar

MEUR 2019 2018

Borgens- och ansvarsförbindelserBorgens- och ansvarsförbindelser

För företag inom samma koncern 22 773773 3 215

TTotaltotalt 22 773773 3 215

Nominellt belopp av hyrNominellt belopp av hyror enligt leasingavtalor enligt leasingavtal

Betalas inom ett år 44 4

Betalas senare 2929 32

TTotaltotalt 3333 36

Anchor

18. Lån beviljade bolagets närkrets och närkretsens ansvar

Inga lånefordringar finns på koncernens ledning och styrelsens medlemmar. Inga panter eller andra förbindelser har ställts för bolagets ledning eller
aktieägare. I not 32 i koncernbokslutet specificeras transaktioner med närkretsen. Till närkretsen hör styrelsemedlemmarna, verkställande
direktören och direktionsmedlemmarna samt intresse- och samföretagen. I moderbolagets noter 8 och 13 specificeras dotterbolagens fodringar
och skulder.

Anchor

19. Revisorernas arvoden och tjänster

Följande arvoden betalades åt revisorerna och revisionsbyrån för lagstadgad revision samt övriga tjänster.

År 2019 valde bolagsstämman revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy till Wärtsilä Oyj Abp:s revisor.

RevisorRevisorerernas arvodennas arvoden

TEUR 2019 2018

Revision 583583 524

Skatterådgivning 1010

Övriga tjänster 111111 6

TTotaltotalt 705705 528

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor
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Anchor
StyrStyrelsens förslagelsens förslag
Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 993.534.893,15 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör
239.590.080,77 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 591.723.390.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara medlen disponeras enligt följande:

EUR

I dividend utdelas 0,48 euro/aktie, dvs. sammanlagt 284 027 227,20

Överförs i ny räkning 709 507 665,95

Totalt 993 534 893,15

Dividenden betalas i två rater. Den första raten på 0,24 euro/aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen
för dividendutbetalningen 9.3.2020 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab.
Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 16.3.2020.

Den andra dividendraten på 0,24 euro/aktie betalas i september 2020. Den andra dividendraten betalas till
aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är antecknade i aktieägarförteckningen som
förvaltas av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på sitt möte
8.9.2020. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet
skulle infalla 10.9.2020 och utbetalningsdagen 17.9.2020.

I bolagets ekonomiska ställning har inga väsentliga förändringar skett efter räkenskapsperiodens slut. Bolaget har
god likviditet, och enligt styrelsen äventyras inte bolagets likviditet av den föreslagna vinstutdelningen.

Helsingfors, den 29 januari 2020

Mikael Lilius Tom Johnstone

Maarit Aarni-Sirviö Kaj-Gustaf Bergh

Karin Falk Johan Forssell

Risto Murto Markus Rauramo

Jaakko Eskola, koncernchef
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Anchor
Revisionsberättelse (Översättning från det finskaRevisionsberättelse (Översättning från det finska
originalet)originalet)
Till Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämma

Revision av bokslutetRevision av bokslutet
UttalandeUttalande
Enligt vår uppfattningEnligt vår uppfattning

• ger koncernbokslutet en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning och av resultatet av dess
verksamhet och kassaflöden för året i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS), så som
de antagits av EU

• ger bokslutet en rättvisande bild av moderbolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess
verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det
uppfyller de lagstadgade kraven.

Våra uttalanden i denna rapport är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som överlämnats till
moderbolagets revisionsutskott.

Revisionens omfattningRevisionens omfattning

Vi har utfört en revision av bokslutet för Wärtsilä Oyj Abp (fo-nummer 0128631-1) för räkenskapsperioden
1.1.–31.12.2019. Bokslutet omfattar:

• koncernens balansräkning, resultaträkning, rapport över totalresultat, rapport över förändringarna i eget
kapital, rapport över kassaflöden och noter till bokslutet inklusive en sammanfattning av betydelsefulla
redovisningsprinciper

• moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Grund för uttalandetGrund för uttalandet
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

OberOberoendeoende

Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernföretagen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den
av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa.

Andra tjänster än revisionstjänster som tillhandahållits moderbolaget och koncernbolagen är enligt vår bästa
kunskap och övertygelse i enlighet med bestämmelserna för dylika tjänster i Finland och vi har inte tillhandahållit
förbjudna tjänster som avses i EUs revisorsförordnings 537/2014 artikel 5.1. De andra tjänster än revisionstjänster
som vi tillhandahållit framgår ur not 32 till koncernbokslutet.
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VVår rår revisionsansatsevisionsansats
ÖversiktÖversikt

• För koncernbokslutet tillämpad väsentlighet uppgick till 24
miljoner euro

• Vår koncernrevision omfattade moderbolaget Wärtsilä Oyj Abp
och alla väsentliga operativa bolag samt ett större antal mindre
bolag vilket täcker största delen av koncernens omsättning,
tillgångar och skulder.

• Intäktsföring av långfristiga kundavtal

• Värdering av goodwill

• Värdering av kundfordringar

Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentligt fel i bokslutet som
helhet. Vi beaktade speciellt de områden där ledningen gjort subjektiva bedömningar. Sådana är till exempel
betydande redovisningsmässiga uppskattningar som baserar sig på antaganden och prognoser om framtida
händelser.

VVäsentlighetäsentlighet

Revisionens omfattning och inriktning baserades på vår bedömning av väsentlighet. Revisionens mål är att uppnå
en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel. Fel anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar på basis av bokslutet.

Baserat på vårt professionella omdöme fastställde vi vissa kvantitativa gränsvärden för att bestämma
väsentlighetsnivå som tillämpats för koncernbokslutet som helhet. Med hjälp av dessa gränsvärden och kvalitativa
överväganden fastställde vi revisionens inriktning och omfattning samt karaktär, tidpunkt och omfattning av våra
granskningsåtgärder. Vidare användes väsentlighetsnivån för att bedöma effekten av enskilda och sammantagna
felaktigheter på bokslutet som helhet.

Koncernens
väsentlighet

24 miljoner euro

Hur vi fastställt
väsentligheten

5% av resultatet före skatt (i genomsnitt under fem år)

Motivering av
valet av
väsentlighetsnivå

Vi valde att använda resultatet före skatt som referensvärde vid beräkning av
väsentligheten för att enligt vår uppfattning använder de som läser bokslutet oftast
detta då de värderar koncernens prestation. Dessutom är resultatet före skatt ett
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allmänt godkänt referensvärde. Vi valde som procentandel 5% som ligger inom de
allmänt godkända kvantitativa referensvärdena i revisionsstandarderna.

Revisionens inriktning och omfattningRevisionens inriktning och omfattning

Vi beaktade Wärtsilä koncernens struktur samt enskilda koncernbolags storlek, typ av verksamhet och risker då vi
utformade revisionens omfattning. Baserat på de här kriterierna valde vi koncernbolag samt resultat- och
balansposter för vår revision så att vi med våra granskningsåtgärder får en tillräcklig täckning för vårt uttalande om
koncernbokslutet.

Särskilt betydelsefulla områden för rSärskilt betydelsefulla områden för revisionenevisionen
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest
betydelsefulla för räkenskapsperiodens revision. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i
vårt ställningstagande till bokslutet som helhet, men vi ger inga separata uttalanden om dessa områden.

Liksom vid alla revisioner beaktade vi också risken för att ledningen åsidosätter den interna kontrollen, och har
bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för väsentliga
felaktigheter till följd av oegentligheter.

Särskilt betydelsefullt område förSärskilt betydelsefullt område för
koncerkoncernbokslutetnbokslutet

Hur vår rHur vår revision beaktade det särskilt betydelsefullaevision beaktade det särskilt betydelsefulla
områdetområdet

Intäktsföring av långfristiga kundavtal

Se redovisningsprinciper och noterna 1 och 5
till koncernbokslutet.
Koncernen har betydande entreprenadavtal
och långfristiga drifts- och underhållsavtal. De
här långfristiga kundavtalen är oftast
komplexa skräddarsydda lösningar som
uppfyller definitionen för ett
prestationsåtagande som intäktsförs över tid i
enlighet med IFRS 15.
Entreprenadavtal och långfristiga drifts- och
underhållsavtal intäktsredovisas enligt
presationsåtagandets (projektets)
färdigställandegrad. Färdigställandegradet
baseras på utgifter för utfört arbete i
förhållande till beräknade totala utgifter.
Intäktsföringen av de långfristiga kundavtalen
baserar sig på uppskattningar uppgjorda av
ledningen, vilka grundar sig på tidigare
erfarenhet och framtidsförväntningar. Den
viktigaste bedömningen hänför sig till
projektets uppskattade totala utgifter.

Intäktsföring av långfristiga kundavtal har
definierats som ett särskilt betydelsefullt
område för vår revision på grund av de
bedömningar och uppskattningar ledningen
gör i projektestimaten.

Våra granskningsåtgärder omfattade både granskning av
företagets kontroller och granskning av enskilda betydande
entreprenadavtal.
I vår substansgranskning fokuserade vi oss speciellt på de
estimat som ledningen gjort. Våra granskningsåtgärder
bestod bland annat av följande:
• Vi säkerställde att den tillämpade intäktsföringsmetoden

är i enlighet med avtalets villkor;

• Vi avstämde projektets intäktsprognos mot
försäljningsavtalet, iakttagande eventuella förändringar i
avtalet;

• Vi gick igenom processer och testade de väsentliga
kontroller som hänför sig till intäktsföringen enligt
färdigställandegrad;

• Vi utvärderade tillförlitligheten av ledningens
projektestimat genom att jämföra realiserade
projektresultat mot tidigare gjorda estimat;

• Vi utmanade ledningens uppskattningar och antaganden
avseende projekt med specifika riskfaktorer; och

• Vi räknade om försäljningsintäkten på basis av projektets
färdigställandegrad. Vi granskade färdigställandegradens
riktighet genom att jämföra projektets realiserade
kostnader mot de beräknade totala kostnaderna.

Värdering av goodwill
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Se redovisningsprinciper och not 14 till
koncernbokslutet.
Goodwill i koncernbalansräkning uppgår till 1
380 miljoner euro och är en av de största
balansposterna i koncernbokslutet. För att
fastställa ett eventuellt nedskrivningsbehov
gör företagsledningen en mängd
uppskattningar och bedömningar för att
identifiera koncernens kassagenererande
enheter och uppskatta bland annat dess
framtida resultatnivå och diskonteringsränta
som tillämpas för dessa framtida kassaflöden.
Värdering av goodwill har definierats som ett
särskilt betydelsefullt område för vår revision
på grund av balanspostens storlek samt de
uppskattningar och bedömningar ledningen
gjort i testningen av nedskrivningsbehovet.

Vi fokuserade vår revision på att bedöma hur koncernens
kassagenererande enheter hade identifierats, vilket är
grundläggande för nedskrivningsanalysen, samt på
sakligheten av de uppskattningar som ledningen använt i
sin analys. Testningen av goodwillens nedskrivningsbehov
inkluderade våra granskningsåtgärder bland annat följande:
• Vi jämförde den metodologi ledningen använt vid sin

analys mot bestämmelserna i IAS 36 Nedskrivningar;

• Vi bedömde processen för uppgörandet av framtida
kassaflödesprognoser samt jämförde dem mot
målsättningar och långfristiga planer godkända av
styrelsen;

• Vi testade de väsentligaste antagandena i
kassaflödesprognoserna, inklusive bl.a. försäljnings- och
resultatuppskattningar, den använda diskonteringsräntan
och den efter prognosperioden använda tillväxtgraden;

• Vi jämförde årets resultat med den uppskattning som
använts i föregående års nedskrivningsprövning för att i
efterhand bedöma om antagandena varit optimistiska;
och

• Vi bedömde om de väsentligaste antagandena i
ledningens känslighetsanalys var sakenliga, genom att
bedöma sannolikheten av förändringar i dessa
antaganden.

Värdering av kundfordringar

Se redovisningsprinciper och noterna 18, 20
och 33 till koncernbokslutet.
Kundfordringar i koncernbalansräkning
uppgår till 1 256 miljoner euro netto, inklusive
ett avdrag för nedsättning på 61 miljoner euro.
19 miljoner euro av kundfordringarna är
långfristiga.
Kundfordringar redovisas till det ursprungliga
värdet med avdrag för nedsättning.
Värdering av kundfordringarna har definierats
som ett särskilt betydelsefullt område för vår
revision på grund av balanspostens
betydande storlek samt de uppskattningar
ledningen gör för att beräkna
nedsättningsavdraget.

Vid granskningen av kundfordringarna samt ledningens
uppskattning av kundfordringarnas nedsättning var våra
huvudsakliga granskningsåtgärder följande:
• Vi bekräftade kundfordringar mot kundsaldobesked;

• Vi analyserade åldersfördelningen av kundfordringarna;
och

• Vi gick igenom långfristiga utestående kundfordringar
tillsammans med ledningen och för att stödja vår
slutsats, utvärderade vi värderingen av dessa mot
annan erhållen bekräftande information.

Vad gäller moderbolagets bokslut finns det inga sådana betydelsefulla områden som kräver rapportering i vår
revisionsberättelse. Risker för väsentliga felaktigheter som avses i EUs revisorsförordnings 537/2014 artikel
10.2c har inte identifierats i koncernbokslutet eller moderbolagets bokslut.

StyrStyrelsens och verkställande direlsens och verkställande direktörektörens ansvar för bokslutetens ansvar för bokslutet
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att koncernbokslutet ger en
rättvisande bild enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS), så som de antagits av EU och för att bokslutet
ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt
uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
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de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av moderbolagets
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera moderbolaget eller koncernen, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ än att göra något av dessa.

RevisorRevisorns ansvar för rns ansvar för revisionen av bokslutetevisionen av bokslutet
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera vårt uttalande. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland
upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernbokslutet. .
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för vårt
uttalande.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

Vi förser också dem som har ansvar för bolagets styrning med en bekräftelse om att vi har följt relevanta yrkesetiska
krav avseende oberoende, och kommunicerar alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt
oberoende samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.
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Av de frågor som kommuniceras med dem som har ansvar för bolagets styrning fastställer vi vilka frågor som varit
de mest betydelsefulla för räkenskapsperiodens revision och som därför utgör de för revisionen särskilt
betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar
förhindrar upplysning om frågan eller när, i ytterst sällsynta fall, vi bedömer att en fråga inte ska kommuniceras i
revisionsberättelsen på grund av att de negativa konsekvenserna av att göra det rimligen skulle väntas vara större
än allmänintresset av denna kommunikation.

Övriga rapporteringsskyldigheterÖvriga rapporteringsskyldigheter
Uppgifter om rUppgifter om revisionsuppdragetevisionsuppdraget
Vi har fungerat som av bolagstämman vald revisor från och med den 2 mars 2017 oavbrutet i tre år.

Övrig informationÖvrig information
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar
verksamhetsberättelsen och informationen i årsberättelsen men inkluderar inte bokslutet eller vår
revisionsberättelse.

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i
samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen
och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter. För verksamhetsberättelsens del är det ytterligare vår skyldighet att bedöma om
verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning

• är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga
• har verksamhetsberättelsen upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av

verksamhetsberättelse.

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig
felaktighet i den övriga informationen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

Övriga uttalandenÖvriga uttalanden
Vi förordar fastställande av bokslutet. Styrelsens förslag till disposition av utdelningsbara medel beaktar
bestämmelserna i aktiebolagslagen. Vi förordar beviljandet av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt för
verkställande direktören för den av oss granskade räkenskapsperioden.

Helsingfors den 7 februari 2019

PricewaterhouseCoopers OyPricewaterhouseCoopers Oy
Revisionssammanslutning

Merja Lindh
CGR
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