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Tilintarkastuskertomus 

Stora Enso Oyj:n yhtiökokoukselle 

Tilinpäätöksen tilintarkastus  

Lausunto  

Lausuntonamme esitämme, että  

• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan 

tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 

mukaisesti 

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 

Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 

lakisääteiset vaatimukset. 

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa. 

Tilintarkastuksen kohde 

Olemme tilintarkastaneet Stora Enso Oyj:n (y-tunnus 1039050-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. 

Tilinpäätös sisältää: 

• konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, 

rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista 

• emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Lausunnon perustelut  

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 

tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 

tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.  

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 

soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.  

Riippumattomuus 

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 

vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden 

vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. 

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja 

käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, 

emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1-kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. 

Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 5.  
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Tarkastuksen yleinen lähestymistapa 

Yhteenveto 

 

• Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus oli 52 miljoonaa euroa. 

• Suoritimme tarkastustoimenpiteitä 28 merkittävän raportointiyksikön osalta 11 eri 

maassa perustuen tekemäämme riskimäärittelyyn ja olennaisuuteen. 

• Metsäomaisuuden arvostus 

• Varaukset ja ehdolliset velat 

 

Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme määrittäneet olennaisuuden ja arvioineet riskiä siitä, että 

tilinpäätöksessä on olennainen virheellisyys. Erityisesti olemme arvioineet alueita, joiden osalta johto on tehnyt 

subjektiivisia arvioita. Tällaisia ovat esimerkiksi merkittävät kirjanpidolliset arviot, joihin liittyy oletuksia ja tulevien 

tapahtumien arviointia. 

Olennaisuus 

Tarkastuksemme suunnitteluun ja suorittamiseen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Tilintarkastuksen 

tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena olennaista 

virheellisyyttä. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä. Niiden katsotaan olevan olennaisia, 

jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät 

tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme olennaisuuteen liittyen tiettyjä kvantitatiivisia raja-arvoja, 

kuten alla olevassa taulukossa kuvatun konsernitilinpäätökselle määritetyn olennaisuuden. Nämä raja-arvot 

yhdessä kvalitatiivisten tekijöiden kanssa auttoivat meitä määrittämään tarkastuksen kokonaislaajuuden ja 

yksittäisten tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden sekä arvioimaan virheellisyyksien 

vaikutusta tilinpäätökseen kokonaisuutena. 

Konsernitilinpäätökselle 

määritetty olennaisuus 

52 miljoonaa euroa 

Olennaisuuden määrittämisessä 

käytetty vertailukohde 

Liiketulos ja taseen loppusumma 

Perustelut vertailukohteen 

valinnalle 

Valitsimme olennaisuuden määrittämisen vertailukohteiksi 

liiketuloksen ja taseen loppusumman, koska käsityksemme mukaan 

tilinpäätöksen lukijat käyttävät yleisesti niitä arvioidessaan konsernin 

suoriutumista. 
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Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden määrittäminen 

Tilintarkastuksemme laajuutta määrittäessämme olemme ottaneet huomioon Stora Enso-konsernin rakenteen, 

toimialan sekä taloudelliseen raportointiin liittyvät prosessit ja kontrollit. 

Konserni toimii maailmanlaajuisesti usean juridisen yhtiön tai raportointiyksikön kautta. Määrittelimme 

raportointiyksiköissä suoritettavien tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden. Tarkastuksen 

suoritti joko me konsernin tarkastajina tai yksikön tarkastaja ohjeidemme mukaisesti. Yksikön tarkastajille 

lähettämämme tarkastusohjeet sisälsivät tekemämme riskimäärittelyn, määrittelemämme olennaisuuden sekä 

konsernin tarkastussuunnitelman. Perustuen tekemäämme riskimäärittelyyn ja olennaisuuteen suoritimme 

tarkastustoimenpiteitä 28 merkittävässä raportointiyksikössä, jotka sijaitsivat 11 eri maassa. Muihin 

raportointiyksiköihin ei katsota liittyvän huomattavaa olennaisen virheen riskiä konsernitilinpäätöksen kannalta, ja 

täten näiden osalta tarkastustoimenpiteet ovat rajoittuneet konsernitasolla tehtäviin analyyttisiin 

tarkastustoimenpiteisiin sekä erikseen määriteltyihin tarkastustoimenpiteisiin yksittäisten olennaisten 

tilinpäätöserien osalta. 

Suorittamalla nämä toimenpiteet raportointiyksiköissä ja konsernitasolla olemme hankkineet tarpeellisen 

määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konsernintilinpäätöksestä annettavan lausuntomme 

perustaksi. 

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat  

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet 

merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon 

tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa 

lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa. 

Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän sisältyy 

arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu 

väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski. 

Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen 

kannalta keskeinen seikka 

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa 

Metsäomaisuuden arvostus 

Asiaa koskevia tietoja on esitetty 

konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 1, 2 ja 12. 

 

Konsernin taseessa esitetty metsäomaisuus 

sisältää biologiset hyödykkeet ja niihin liittyvän 

metsämaan pois lukien vuokratut maa-alueet. 

Tytäryhtiöiden, yhteisten toimintojen sekä 

osakkuusyhtiöiden kautta omistetun 

metsäomaisuuden käypä arvo oli yhteensä 7 093 

miljoonaa euroa 31.12.2020. Käyvästä arvosta 

5 028 miljoonaa euroa oli biologisia hyödykkeitä ja 

2 065 miljoonaa euroa metsämaita. 

 

Ruotsin metsäomaisuus arvostetaan käypään 

arvoon markkina-arvomenetelmällä perustuen 

Olemme arvioineet vuoden 2020 lopussa 

Pohjoismaiden metsäomaisuuteen tehdyn 

laskentaperiaatteiden ja arvostusmenetelmän 

muutoksen vastaavuutta IFRS -standardien 

vaatimuksiin.  

 

Muodostimme käsityksen johdon prosessista liittyen 

metsäomaisuuden arvostukseen. Arvioimme 

suoraan ja epäsuoraan omistetun 

metsäomaisuuden arvostukseen liittyvien 

avainkontrollien rakennetta ja tehokkuutta. 

 

Tarkastustoimenpiteemme suoraan omistetun 

metsäomaisuuden arvostukseen liittyen sisälsivät: 

• johdon käyttämän arvostusmetodologian 
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markkinatransaktioihin ja puumäärään alueilla, joilla 

konsernin metsät sijaitsevat. Markkinahinnat 

vaihtelevat merkittävästi eri alueiden välillä ja 

arvostuksessa käytettyjen alueiden määrittäminen 

sisältää harkintaa. Markkinatransaktiotietoja 

oikaistaan konsernin metsäomaisuuden piirteiden ja 

luonteen huomioimiseksi sekä tiettyjen ei-

metsäomaisuuserien ja poikkeaviksi määriteltyjen 

transaktioiden poislukemiseksi. Biologiset 

hyödykkeet arvostetaan käypään arvoon 

diskontattujen rahavirtojen perusteella IAS 41 

Maatalous -standardin mukaisesti. Metsämaat 

arvostetaan käypään arvoon 

uudelleenarvostusmenetelmällä IAS 16 Aineelliset 

käyttöomaisuushyödykkeet -standardin mukaisesti. 

Metsämaat arvostetaan diskontattujen rahavirtojen 

perusteella ottaen huomioon kassavirrat 

tulevaisuudessa istutetuista puista sekä muut 

kassavirrat liittyen esimerkiksi metsästysoikeuksiin, 

tuulivoimavuokriin ja maa-ainesten myyntiin. 

Biologisten hyödykkeiden ja metsämaiden käypä 

arvo yhteensä vastaa markkinatransaktioiden 

perusteella laskettua metsäomaisuuden käypää 

arvoa, sillä diskonttokorkona käytetään 

markkinatransaktioiden perusteella arvioitua sisäistä 

korkokantaa. 

 

Ruotsin ulkopuoliset biologiset hyödykkeet 

arvostetaan käypään arvoon vähennettynä myynnistä 

aiheutuvilla menoilla. Käypä arvo määritetään 

diskontattujen rahavirtojen pohjalta ottaen huomioon 

kestävä metsänhoito ja yhden syklin 

kasvupotentiaali. Sykli vaihtelee riippuen 

maantieteellisestä sijainnista sekä puulajista. 

Diskontattujen kassavirtojen määrittäminen sisältää 

kasvuun, puunkorjuuseen, myyntihintaan sekä 

myynnin kustannuksiin liittyviä arvioita. 

 

Aiemmin hankintamenoon arvostetut Pohjoismaiden 

metsämaat Ruotsin ulkopuolella arvostetaan 

uudelleenarvostusmenetelmällä diskontattujen 

rahavirtojen pohjalta ottaen huomioon kassavirrat 

tulevaisuudessa istutetuista puista sekä muut ei-

puustoon liittyvät kassavirrat. Puuviljelmien 

metsämaat arvostetaan edelleen hankintamenoon. 

 

arvioinnin 

• arvostusmallin matemaattisen oikeellisuuden 

testauksen 

• arvostuksessa käytettyjen diskonttokorkojen 

asianmukaisuuden arvioinnin 

• arvostusmallin muiden keskeisten olettamien 

asianmukaisuuden arvioinnin 

• arvostusmallissa käytettyjen syöttötietojen, 

kuten myyntihintojen, kasvuolettamien sekä 

myynnin kustannuksiin liittyvien ennusteiden 

testauksen. 

 

Liittyen markkinatransaktioiden mukaiseen 

arvostukseen Ruotsissa tarkastustoimenpiteemme 

sisälsivät lisäksi: 

• arvostuksessa käytettyjen 

markkinatransaktioiden alueiden määrittämisen 

arvioinnin 

• markkinatransaktioihin tehtyjen oikaisujen 

asianmukaisuuden arvioinnin 

• arvostusmallissa käytettyjen syöttötietojen, 

kuten markkinatransaktioiden ja puumäärän 

testauksen. 

 

Hyödynsimme erityisasiantuntijoita suoraan 

omistetun metsäomaisuuden arvostuksen 

tarkastuksessa. 

  

Epäsuoraan omistetun metsäomaisuuden osalta 

kommunikoimme kolmen suurimman 

osakkuusyhtiön ja yhteisen toiminnon 

tilintarkastajien kanssa. Kommunikoinnin 

yhteydessä arvioimme heidän 

tarkastustoimenpiteitään sekä johtopäätöksiään 

liittyen biologisten hyödykkeiden arvostukseen. 

 

Lopuksi arvioimme metsäomaisuuteen liittyvien 

liitetietojen asianmukaisuuden. 
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Metsäomaisuuden arvostus on katsottu 

tilintarkastuksen kannalta keskeiseksi seikaksi 

siihen sisältyvän arvionvaraisuuden ja konsernin 

metsäomaisuuden tase-arvon olennaisuuden 

vuoksi. 

 

Varaukset ja ehdolliset velat 

Asiaa koskevia tietoja on esitetty 

konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 2, 22 ja 29. 

Konsernitilinpäätökseen 31.12.2020 sisältyvien 

ympäristövarausten, uudelleenjärjestelyvarausten ja 

muiden varausten arvo oli 149  miljoonaa euroa. 

Tämän lisäksi konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 

29 on esitetty olennaiset avoimet oikeudenkäynnit ja 

ehdolliset velat. 

Varausten ja ehdollisten velkojen asianmukainen 

kirjaaminen ja esittäminen konsernitilinpäätöksessä 

edellyttää johdolta harkintaa, joka liittyy 

oikeudellisen tai tosiasiallisen velvoitteen 

olemassaoloon, taloudellista hyötyä ilmentävien 

voimavarojen pois siirtymisen todennäköisyyteen 

sekä velvoitteen määrän arviointiin. 

Varausten ja ehdollisten velkojen kirjaaminen, 

arvostaminen ja esittäminen sisältää 

arvionvaraisuutta ja tämän vuoksi varaukset ja 

ehdolliset velat on katsottu tilintarkastuksen 

kannalta keskeiseksi seikaksi. 

 

Muodostimme käsityksen johdon prosessista, jolla 

havaitaan uusia velvoitteita ja seurataan olemassa 

olevien velvoitteiden muutoksia. 

Arvioimme aikaisemmilla raportointikausilla 

kirjattuihin olennaisiin varauksiin tehtyjä merkittäviä 

muutoksia tutustumalla niihin olettamiin, joihin 

muutokset perustuvat. 

Tarkastustoimenpiteemme olennaisiin varauksiin 

sisälsivät: 

• kirjaamisen ehtojen täyttymisen arvioinnin 

• varauksen suuruuden määrittämisessä käytetyn 

metodologian arvioinnin 

• arvostusmallin matemaattisen oikeellisuuden 

testauksen 

• arvostuksessa käytettyjen diskonttokorkojen 

asianmukaisuuden arvioinnin 

• arvostusmallissa käytettyjen syöttötietojen ja 

muiden olettamien arvioinnin. 

Lähetimme ulkopuolisille lakimiehille 

tiedustelukirjeet liittyen merkittävimpiin avoimiin 

oikeudenkäynteihin. 

Luimme hallituksen sekä hallituksen valiokuntien 

kokousten pöytäkirjat. 

Arvioimme merkittävimpien ehdollisten velkojen 

esittämisen asianmukaisuutta 

konsernitilinpäätöksessä. 

Emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole sellaisia tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja, joista olisi 

viestittävä kertomuksessamme. 

Konsernitilinpäätöksen tai emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -

kohdassa tarkoitettuja merkittäviä olennaisen virheellisyyden riskejä. 

 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja 

riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, 

että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien 



 

 6 (8) 

 

 

säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös 

sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole 

väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.  

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä 

jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja 

siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan 

jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta 

realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.  

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena 

väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka 

sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen 

virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 

Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden 

yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät 

tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja 

säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:  

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden 

riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 

lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, 

että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että 

virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 

väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen 

valvonnan sivuuttamista. 

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 

suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä 

tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan 

tehokkuudesta.  

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 

kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös 

perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella 

johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka 

voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos 

johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää 

tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin 

tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme 

perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. 

Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan 

toimintaansa. 
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• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 

rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että 

se antaa oikean ja riittävän kuvan.  

• hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia 

yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon 

konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja 

suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja 

ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan 

merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.  

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia 

relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden 

voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä 

varotoimista. 

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana 

olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset 

seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun 

äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä 

tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa 

olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu. 

Muut raportointivelvoitteet  

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot 

Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 28.3.2018 alkaen. 

Muu informaatio  

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. 

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä 

tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta 

suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 

Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen 

laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että 

• toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia 

• toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen 

virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 
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Muut lausumat 

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja 

osingonmaksusta päättämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä 

emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. 

 

 

Helsingissä 9 helmikuuta 2021 

PricewaterhouseCoopers Oy 

Tilintarkastusyhteisö 

 

Samuli Perälä 
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