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Selvitys Cargotecin hallintoja ohjausjärjestelmästä 2014
Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin,
yhtiön yhtiöjärjestykseen ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin. Cargotec
noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 kokonaisuudessaan (www.cgfinland.fi).
Cargotecin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiötä johtavat
hallitus ja toimitusjohtaja.
Cargoteciin kuuluu kolme liiketoiminta-aluetta: MacGregor, Kalmar ja Hiab. Cargotec toimii
strategisena arkkitehtina omistaja-arvon kasvattamiseksi ja tukee liiketoiminta-alueita pörssiyhtiöille
määritettyjen tavoitteiden, ohjeiden ja säännösten noudattamisessa.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä kertomuksena ja julkistetaan yhdessä
tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja palkka- ja palkkioselvityksen kanssa yhtiön
verkkosivuilla www.cargotec.fi > Sijoittajat > Hallinnointi.

Yhtiökokous
Cargotecin yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Helsingissä,
ja sen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään
vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous
voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus
katsoo sen aiheelliseksi tai laki sitä muuten edellyttää.

omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai
valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa
kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja
päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista.

Varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön hallituksen jäsenten
ja tilintarkastajan valitsemisesta ja heidän palkkioistaan.
Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat myös yhtiöjärjestyksen
muuttaminen, omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista
ja optio-ohjelmasta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen
päättämään niistä.

Cargotecilla on kaksi osakesarjaa, joilla on erilainen äänivalta.
Yhtiökokouksessa jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi ääni ja
kymmenellä B-sarjan osakkeella on yksi ääni kuitenkin niin, että
jokaisella osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön
verkkosivuilla. Kutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan,
hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle
ja kokouksen ilmoittautumis- ja osallistumisohjeet.
Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos
hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty
osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on
ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa
mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden

2014
Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 18.3.2014.
Kokouksessa oli edustettuna 390 osakkeenomistajaa,
jotka edustivat 80:tä prosenttia yhtiön osakkeiden
kokonaisäänimäärästä. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien
vuotuisten päätösten lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista
ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. Kaikki yhtiökokoukseen
liittyvät asiakirjat ovat yhtiökokousarkistossa yhtiön verkkosivuilla
www.cargotec.fi > Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous.
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Hallitus
Kokoonpano
Cargotecin hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään
kahdeksan varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä.
Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa
vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia
yhtiöstä, ja riippumattomista jäsenistä vähintään kahden tulee
olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten
valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään
kokemukseen ja asiantuntemukseen yhtiön toimialalla ja
kehitysvaiheessa.

Tehtävät
Hallitus vahvistaa Cargotecin strategian ja seuraa sen
toteuttamista. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan
hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallitus on laatinut
itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen

keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen tehtäviin
kuuluu hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja osavuosikatsaukset ja
valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia
asioita. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista
ja investoinneista ja hyväksyy vuotuiset ja pitkän tähtäimen
liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä riskienhallinnan
periaatteet. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen
aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee
Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa
ehdoista. Vuosisuunnitelmansa mukaan hallitus käsittelee
teemakokouksissaan tarkemmin yksittäiseen liiketoimintaalueeseen liittyvää tai muuta ajankohtaista asiakokonaisuutta.

Itsearviointi ja riippumattomuusarviointi
Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain
sisäisenä itsearviointina. Hallitus myös arvioi jäsenten
riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
vuosittain ja tarvittaessa.

2014
Nimi

Syntymävuosi

Koulutus / arvo

Päätoimi

Riippumattomuus

Ilkka Herlin
puheenjohtaja

1959

Filosofian tohtori, tekniikan
tohtori h.c., maatalous- ja
metsätieteiden tohtori h.c.

Hallituksen puheenjohtaja
ja omistaja, Wipunen
varainhallinta oy; hallituksen
puheenjohtaja, Elävä
Itämeri säätiö

Riippumaton
yhtiöstä, merkittävä
osakkeenomistaja

Tapio Hakakari
varapuheenjohtaja

1953

Oikeustieteen maisteri

Hallitusammattilainen

Riippumaton

Jorma Eloranta

1951

Diplomi-insinööri, vuorineuvos,
tekniikan tohtori h.c.

Hallitusammattilainen

Riippumaton

Peter Immonen

1959

Kauppatieteiden maisteri

Hallituksen puheenjohtaja,
WIP Asset Management Oy

Riippumaton yhtiöstä, ei
riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Antti Lagerroos

1945

Oikeustieteen lisensiaatti,
merenkulkuneuvos

Hallitusammattilainen

Riippumaton

Teuvo Salminen

1954

Kauppatieteiden maisteri

Hallitusammattilainen

Riippumaton

Anja Silvennoinen

1960

Diplomi-insinööri, MBA

Johtaja,
Pöyry Management
Consulting Oy

Riippumaton
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Hallitus piti vuoden 2014 aikana kymmenen kokousta,
ja jäsenten läsnäoloprosentti oli 100. Hallitus keskittyi
erityisesti Cargotecin kolmen liiketoiminnan kehittämiseen
ja kannattavuuden parantamiseen ja seurasi liiketoimintojen
tärkeimpien tavoitteiden toteutusta. Hallitus arvioi toimintaansa
joulukuussa tehdyssä kyselyssä, jossa jäsenet kommentoivat
muun muassa hallituksen roolia liiketoimintojen suhteen,
päätöksentekoprosessia, strategiatyöskentelyä ja kykyä
huomioida päätösten sosiaaliset ja ympäristövaikutukset.
Hallituksen sihteerinä toimi Cargotecin lakiasiainjohtaja Outi
Aaltonen.
Hallituksen jäsenten CV-tiedot ja pörssipäivittäin päivittyvät
omistustiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla
www.cargotec.fi.

Hallituksen valiokunnat
Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi
valiokuntaa: tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ja nimitysja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan
vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat sekä vahvistaa
valiokuntien kirjalliset työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole
itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevina eliminä,
joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta
Valiokunnan tehtävänä on valvoa johdon toimeenpanemaa
konsernin taloudellista raportointia ja seurata tilinpäätös- ja
välitilinpäätösraportoinnin prosessia. Valiokunta valvoo
työjärjestyksensä mukaisesti yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen
tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta,
operatiivisten ja strategisten riskien ja riskienhallinnan kehitystä,
sekä käsittelee sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit.
Lisäksi valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle esityksen
tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, määrittelee ja seuraa
tilintarkastusyhteisön suorittamien neuvontapalvelujen laajuutta
tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden varmistamiseksi sekä
seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä
tilintarkastusta. Valiokunta myös käsittelee yhtiön hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen.
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokuntaan kuuluu vähintään
kolme hallituksen jäsentä. Konsernin talous-, rahoitus- ja
verotoimintojen johtajat, sisäisen tarkastuksen johtaja ja
riskienhallintajohtaja raportoivat säännöllisesti valiokunnalle.
Kokouksiin osallistuvat myös tilintarkastusyhteisön edustajat.
Valiokunta kokoontuu ilman toimivan johdon läsnäoloa, mikäli
käsiteltävät asiat sitä edellyttävät. Valiokunta arvioi vuosittain
toimintaansa sisäisenä itsearviointina.

2014
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajana
toimi Teuvo Salminen, ja jäseninä olivat Ilkka Herlin ja Anja
Silvennoinen. Valiokunnan jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä
ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä
osakkeenomistajista. Hallitus katsoo, että merkittävänä
osakkeenomistajana Ilkka Herlinin jäsenyys valiokunnassa
on perusteltu. Valiokunnan jäsenillä on vuosien kokemus
liikkeenjohdollisista tehtävistä.
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta kokoontui kuusi kertaa
vuonna 2014, ja jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.
Talouden, rahoituksen, veroasioiden ja riskienhallinnan
seurannan lisäksi valiokunnan erityisseurannassa olivat Kalmarliiketoiminta-alueen projektinhallinta ja konsernin myynti- ja
huoltoverkoston toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto.
Valiokunta arvioi työskentelynsä kehitystarpeita vuotuisessa
itsearvioinnissa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee Cargotecin
yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen yhtiön hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista. Valiokunta tekee hallitukselle
ehdotuksen toimitusjohtajasta ja hänen palvelussuhteensa
ehdoista ja valmistelee tarpeen mukaan myös muun ylimmän
johdon nimitys- ja palkitsemisasiat ennen hallituksen käsittelyä.
Valiokunta valmistelee konsernin palkitsemisperiaatteet ja
lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat sekä seuraa niiden
toteumia ja toimivuutta. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan
kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunta
kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme kertaa
vuodessa.

2014
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Ilkka Herlin, ja jäseninä
olivat Tapio Hakakari, Peter Immonen ja Antti Lagerroos.
Valiokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja
ja henkilöstöjohtaja osallistuivat valiokunnan kokouksiin paitsi
milloin käsiteltävät asiat koskivat heitä.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna
2014, ja osallistumisprosentti kokouksiin oli 95. Valiokunnan
agendalla olivat ylimmän johdon kannustinjärjestelmän ja
konsernin palkitsemisstrategian kehittäminen, ylimmän johdon
arvioinnit, avainhenkilöiden valintojen ja palkkauksen suunnittelu
sekä organisaatiomallien kehittämisen arviointi.
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Toimitusjohtaja
Hallitus nimittää Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen
palvelussuhteensa ehdoista, jotka on määritelty kirjallisessa
toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen
asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien
toteuttamisesta yhtiössä. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja
vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito
on järjestetty luotettavasti. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä ja
hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Cargotecin toimitusjohtajana toimii kauppatieteiden maisteri
Mika Vehviläinen.

Johtoryhmä
Toimitusjohtajan tukena toimiva johtoryhmä vastaa konsernin
ja liiketoiminnan kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta
hallituksen ja toimitusjohtajan antamien tavoitteiden
mukaisesti. Johtoryhmä myös määrittelee toimintaperiaatteet ja
menettelytavat hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti.
Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ja tarvittaessa ja keskittyy
konsernin ja liiketoimintojen strategisiin kysymyksiin. Agendalla
on säännöllisesti taloudelliseen kehitykseen, hallintoon,
yritysvastuuseen ja kehitysprojekteihin liittyviä kysymyksiä ja
katsauksia. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmän jäseninä toimivat
vuoden 2014 aikana:
Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja, Hiabin väliaikainen johtaja
25.10.2013–30.4.2014, MacGregorin väliaikainen johtaja
12.6.2014 alkaen, s. 1961, kauppatieteiden maisteri
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, s. 1973, kauppatieteiden
maisteri, CEFA
Mikael Laine, strategiajohtaja 7.4.2014 alkaen, s. 1964,
kauppatieteiden maisteri
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Laajennettuun johtoryhmään kuuluivat yllämainittujen
johtoryhmän jäsenten lisäksi lakiasiainjohtaja Outi Aaltonen,
sisäisen tarkastuksen johtaja Stephen Foster, tietohallintojohtaja
Soili Mäkinen ja viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Anne Westersund, jotka tukivat johtoryhmän työtä omilla
vastuualueillaan.

Sisäpiiri
Cargotec noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.
Lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt pörssin ohjeeseen
perustuvan yhtiön sisäisen sisäpiiriohjeen.

Sisäpiirirekisterit
Pysyvään julkiseen sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinalain
mukaisesti asemansa perusteella hallituksen jäsenet,
toimitusjohtaja ja tilintarkastajat sekä yhtiön määritteleminä
johtoryhmän jäsenet. Julkisen sisäpiirirekisterin pörssipäivittäin
päivittyvät tiedot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla
www.cargotec.fi > Sijoittajat > Osakkeenomistajat >
Sisäpiirirekisteri.
Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään yhtiön
palveluksessa olevat henkilöt ja sellaiset sopimuksen perusteella
yhtiölle työtä tekevät henkilöt, jotka tehtäviensä johdosta saavat
säännöllisesti sisäpiirintietoa. Tarvittaessa perustettavaan
hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään ne henkilöt, jotka
työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja
saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa.

Kaupankäyntisäännöt
Pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa tehdä kauppaa Cargotecin
arvopapereilla 21 päivän aikana ennen osavuosikatsausten
ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (suljettu ikkuna).
Hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä on kaupankäynti yhtiön
arvopapereilla kielletty hankkeen raukeamiseen tai
julkistamiseen saakka.

Sisäpiirihallinto

Olli Isotalo, johtaja, Kalmar, s. 1959, diplomi-insinööri

Sisäpiiriohjeen noudattamisesta, ilmoitusvelvollisuuden
seurannasta ja sisäpiirirekisterien ylläpidosta vastaa Cargotecin
lakiasiainosasto. Yhtiö pitää sisäpiirirekistereitään Euroclear
Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä.

Roland Sundén, johtaja, Hiab 1.5.2014 alkaen, s. 1953, Ruotsin
kansalainen, M.Sc. (konetekniikka)

Tilintarkastus

Eric A. Nielsen, johtaja, MacGregor 12.6.2014 saakka, s. 1959,
Yhdysvaltain kansalainen, B.Sc. (konetekniikka), MBA

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon,
tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Vuosittain annettavan
tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat
hallitukselle säännöllisesti tarkastushavainnoistaan ja osallistuvat
hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan kokouksiin.

Mikko Pelkonen, henkilöstöjohtaja, s. 1970, B.A.

Johtoryhmän sihteerinä toimi lakiasiainjohtaja Outi Aaltonen.
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän CV-tiedot ja pörssipäivittäin
päivittyvät omistustiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla
www.cargotec.fi.
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Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään yksi ja
enintään kolme tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla
Keskuskauppakamarin tilintarkastajaksi hyväksymä tilintarkastaja
tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain
varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

2014
Varsinainen yhtiökokous valitsi Cargotec Oyj:n
tilintarkastajiksi uudelleen KHT Jouko Malisen ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n. PricewaterhouseCoopers
Oy nimesi KHT Tomi Hyryläisen tilintarkastusyhteisön
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajien palkkiot
maksetaan laskun mukaan.
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Cargotec
Oyj:n tilintarkastajana vuodesta 2005 lähtien. KHT Jouko
Malinen on toiminut vuosina 2005–2012 tilintarkastusyhteisön
nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana.

Tilintarkastajan palkkiot
MEUR

1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2013

Tilintarkastus

2,6

2,4

Veroneuvonta

1,1

0,7

Muut palvelut

1,2

2,4

Yhteensä

4,9

5,5

Taloudellisen
raportointiprosessin
valvonta
Cargotec laatii taloudellisen raportointinsa kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS), arvopaperimarkkinalain,
Suomen kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja
lausuntojen mukaisesti noudattaen samalla Finanssivalvonnan
standardeja ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä. Yhtiön
taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan periaatteet, ohjeet, käytännöt ja vastuualueet on
suunniteltu varmentamaan, että yhtiön taloudellinen raportointi
on luotettavaa ja tilinpäätös on laadittu voimassa olevien lakien,
määräysten ja yhtiön toimintaperiaatteiden mukaan.
Taloudellisen tiedon julkaisemista ja ulkoista viestintää koskevat
ohjeet sisältyvät hallituksen hyväksymään yhtiön tiedonantoohjesääntöön (Disclosure policy), joka on saatavilla Cargotecin
intranetissä ja yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi > Sijoittajat >
Sijoittajapalvelut. Ohjeen ajantasaisuutta ja noudattamista valvoo
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sijoittajasuhdetoiminto yhdessä konserniviestinnän kanssa.

Sisäinen valvonta
Cargotecin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että
konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, riskien hallinta
on riittävää ja asianmukaista ja että taloudellinen ja muu tuotettu
informaatio on luotettavaa. Cargotecin sisäinen valvonta
pohjautuu yhtiön arvoihin ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of
Conduct), joita taloudellisen raportointiprosessin osalta tukevat
ohjesäännöt, muut ohjeistukset sekä sisäinen taloudellinen
raportointiprosessi ja viestintä. Hallituksen hyväksymässä
Cargotecin sisäistä valvontaa koskevassa ohjesäännössä
(Internal control policy) määritellään valvonnan periaatteet,
menetelmät ja vastuut. Kuten kaiken muunkin toiminnan osalta,
myös taloudellisessa raportoinnissa sisäisen valvonnan vastuu
on jaettu Cargotecissa kolmelle tasolle. Ensisijaisesti sisäisestä
valvonnasta on vastuussa linjajohto. Sitä tukevat konsernin
tukitoiminnot, jotka laativat koko konsernia koskevat ohjeistukset
ja valvovat riskien hallintaa. Kolmannen tason sisäisestä
valvonnasta muodostavat sisäinen ja ulkoinen tarkastus, joiden
tehtävänä on varmistaa, että kaksi ensimmäistä tasoa toimivat
tehokkaasti.
Cargotecin sisäinen tarkastus (Corporate Audit) on
riippumaton valvonta- ja neuvontaelin, joka toimii erillään
operatiivisesta organisaatiosta ja raportoi hallituksen
tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle sekä hallinnollisesti
toimitusjohtajalle. Sisäinen tarkastus laatii tarkastussuunnitelman
yhtiön riskikartan pohjalta esiinnousseiden keskeisten riskien
perusteella ja seuraa valittujen riskien hallintaa. Tytäryhtiöiden
ja liiketoimintayksiköiden tarkastuksissa arvioidaan
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta sekä
toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamista. Lisäksi sisäinen
tarkastus tarkastaa ja arvioi taloudellisen raportoinnin prosesseja
ja niihin liittyvien valvontatoimenpiteiden noudattamista
yksiköissä. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan ja
tarkastustoiminnastaan säännöllisesti yhtiön johdolle ja
hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle.

Riskienhallinta
Riskienhallinta on Cargotecissa osa sisäistä valvontaa.
Hallituksen hyväksymässä ja yhtiön arvoihin pohjautuvassa
riskienhallinnan ohjesäännössä (Risk management policy)
määritellään riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut.
Keskeisenä periaatteena on jatkuva, järjestelmällinen
ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi,
yhtiön hyväksymän riskitason määrittelemiseksi, riskien
arvioimiseksi ja käsittelemiseksi sekä riskien toteutuessa
niiden tehokkaaksi hoitamiseksi. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
vastaavat riskienhallinnan toimintatavoista, toimeenpanosta
sekä valvonnasta ja raportoivat edelleen hallitukselle.
Cargotecin riskienhallinta on hajautettu yksiköihin ja konsernin
tukitoimintoihin, jotka määrittelevät riskienhallinnan vastuulliset
tahot ja vastaavat riskien tunnistamisesta, hallinnasta
ja raportoinnista. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty
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konsernirahoitukseen, ja niistä raportoidaan säännöllisesti
johdolle ja hallitukselle.

Taloudellinen raportointiprosessi
Taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisen valvonnan
toimenpiteiden tehokkuutta valvovat hallituksen ja tarkastus- ja
riskienhallintavaliokunnan lisäksi toimitusjohtaja ja konsernin
sekä liiketoiminta-alueiden johtoryhmät. Erilaiset valvontatoimet,
kuten täsmäytykset ja loogisuus- ja vertailuanalyysit, suoritetaan
eri organisaatiotasoilla. Valvonnan tavoitteena on havaita, estää
ja korjata mahdolliset virheet ja poikkeamat taloudellisessa
seurannassa.
Cargotecin talousraportointi perustuu kuukausittaiseen
tulosseurantaan keskitetyssä raportointijärjestelmässä.
Talousraportit käsitellään raportointiyksikkötason jälkeen
liiketoiminta-alueiden seurantakokouksissa ensin divisioonatasolla
ja sitten koko liiketoiminta-alueen tasolla. Lopuksi ne käsitellään
konsernin laajennetun johtoryhmän kokouksessa. Myös
hallitukselle raportoidaan talousinformaatio kuukausittain.
Talousvastaavat raportoivat johtoryhmille suunnitelmista
poikkeavista tuloksista ja analysoivat poikkeamien syitä
sekä tukevat johtoa päätöksenteossa. Kuukausiseurannalla
varmistetaan myös vuositavoitteiden johtaminen ja
talousennusteiden ajantasaisuus.
Taloudellisen raportoinnin ja suunnittelun ohjeet (Cargotec
accounting standards ja Cargotec reporting manual) ovat koko
henkilöstön saatavilla yhtiön intranetissä. Taloustoiminto pyrkii
yhtenäistämään talousvastaavien toimintatapoja ja varmistamaan
ohjeiden yhtenäisen tulkinnan sekä kehittämään ohjeistusta
edelleen.

2014
Hiabin ja Kalmarin myynti- ja huoltoverkoston
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa jatkettiin Euroopan
ja Aasian lisäksi Yhdysvaltoihin. Toiminnanohjausjärjestelmää
ja siihen liittyviä raportointityökaluja kehitettiin edelleen vuoden
aikana tukemaan erityisesti käyttöpääoman tehokkaampaa
käyttöä ja projektinhallintaa. Osana yhteistä järjestelmää
maat ovat siirtyneet käyttämään konsernin keskitettyä
taloushallinnon palvelukeskusta. Yhteinen järjestelmä ja
prosessit parantavat läpinäkyvyyttä ja raportointiprosessin
sisäistä valvontaa. MacGregorissa kehitys painottui kahden
ostetun yrityksen käytännön integrointiin. Lisäksi toteutettiin
toiminnanohjausjärjestelmän ohjelmistoversion päivitys.

