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2016 tilintarkastuskertomuksista

15.12.2016 tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet



Johdanto
Uudistuneet tilintarkastuskertomukset

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin on 15.12.2016 ja sen jälkeen päättyneiden
tilikausien osalta tullut sisällyttää osio, jossa raportoidaan tilintarkastuksen kannalta
keskeisistä seikoista (key audit matter, ’KAM’). Nämä ovat seikkoja, jotka ovat
tilintarkastajan ammatillisen harkinnan mukaan olleet merkittävimpiä tarkastuksen
kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa.

Tilintarkastusvalvonta on selvittänyt, millaisia keskeisiä seikkoja listayhtiöiden
tilintarkastajat ovat raportoineet ensimmäisissä uudenmallisissa
tilintarkastuskertomuksissa ja millaisia ovat käytetyt tilintarkastuskertomusmallit. Aineisto
kattaa kaikki Helsingin pörssissä listatut yhtiöt.

Tulokset

Selvityksen perusteella yleisimmin keskeisinä seikkoina on raportoitu liikevaihdon
tuloutus (92 kertomusta) ja liikearvon ja/tai aineettomien hyödykkeiden arvostus (75
kertomusta). Erilaisia raportoituja keskeisiä seikkoja on kaikkiaan 40. Valtaosassa
kertomuksia on 2-4 keskeistä seikkaa. Kertomuksien pohjana on käytetty ST-Akatemian
julkaisemaa kertomusmallia, mutta kertomuksissa on joitakin eroavaisuuksia eri
tilintarkastusyhteisöjen välillä.
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Tilintarkastuksen 

kannalta keskeiset 

seikat



Aineisto

Listayhtiöitä / Nasdaq OMX HEL 129

- Kertomus annettu Ruotsissa 4

- Vanha kertomusmalli 3

- Listautuminen 2017 1

Aineistossa yhtiöitä 121



Keskeiset seikat
Key Audit Matter (KAM) Kertomuksia

Liikevaihdon tuloutus* 92

Liikearvon (ja aineettomien hyödykkeiden) arvostus 75

Vaihto-omaisuuden arvostus, olemassaolo ja siihen liittyvät varaukset 38

Tytäryhtiöosakkeiden arvostus (emoyhtiö) 15

Yrityshankinnat 14

Laskennalliset verosaamiset 13

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvostus 12

Myyntisaamisten arvostus 11

Maksuvalmius / Rahoituksen riittävyys / Toiminnan jatkuvuus 10

Tuloverot 8

Sijoitusomaisuuden arvostus 7

IT-järjestelmät / Taloudellisen raportoinnin kontrolliympäristö 6

Sijoituskiinteistöt 6

Rahoitusinstrumenttien käypä arvo (ja suojauslaskenta) 5

* Sisältää myös pitkäaikaishankkeet.



Keskeiset seikat

Key Audit Matter

(KAM) lukumäärä

Kertomuksia %

6 2 1,6%

5 10 8,3%

4 22 18,2%

3 44 36,4%

2 35 28,9%

1 8 6,6%



Kertomukset 

yhteisöittäin



Annetut kertomukset

Tilintarkastusyhteisö Kertomuksia kpl

Deloitte & Touche Oy (Deloitte) 6

Ernst & Young Oy (EY) 29

KPMG Oy Ab (KPMG) 39

Moore Stephens Rewinet Oy Ab 2

Nexia Oy 1

PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) 44



Kertomuksien sisältö

Kertomusmalli

Pääosin listayhtiöille annetut kertomukset mukailevat ST-Akatemian julkaisemaa
kertomusmallia. Eri tilintarkastusyhteisöjen antamissa kertomuksissa on kuitenkin
joitakin eroavaisuuksia, joita käsitellään seuraavassa esimerkkikertomusten avulla.

Eroavaisuudet

Merkittävin ero kertomuksissa eri yhteisöjen välillä koskee tilintarkastukselle
määritettyä olennaisuutta, jonka raportointi ei ole tilintarkastuslain tai
tilintarkastusstandardien edellyttämää. Listayhtiöille kertomuksia antaneista
tilintarkastusyhteisöistä neljä ei mainitse kertomuksissaan olennaisuutta, yksi
selvittää sanallisesti sen merkitystä tarkastuksessa ja yksi raportoi
konsernitilinpäätökselle määritetyn olennaisuuden euroina, sen laskennassa
käytetyn vertailukohteen ja perustelun vertailukohteen valinnalle.

Kaikissa kertomuksissa on keskeisten seikkojen osalta selvitetty
tilintarkastusstandardin (ISA 701.13) mukaisesti miksi kyseinen seikka on
tilintarkastuksen kannalta keskeinen, miten se on huomioitu tilintarkastuksessa ja
missä asiasta on kerrottu tilinpäätöksessä.



Esimerkkikertomus

Deloitte



Kertomus ei sisällä muiden yhteisöiden tapaan 

kappaletta koskien riskiä siitä, että johto sivuuttaa 

kontrollit.



1)

2)

3)

1) Miksi kyseessä on keskeinen seikka

2) Miten seikka on huomioitu tilintarkastuksessa

3) Viittaus tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin



Esimerkkikertomus

EY





ST-Akatemian mallikertomus ei sisällä 

tätä kappaletta.



1) Miksi kyseessä on keskeinen seikka

2) Miten seikka on huomioitu tilintarkastuksessa

3) Viittaus tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin

1)

2)
3)



Esimerkkikertomus

KPMG





ST-Akatemian mallikertomus ei sisällä 

tätä kappaletta.



1) Miksi kyseessä on keskeinen seikka

2) Miten seikka on huomioitu tilintarkastuksessa

3) Viittaus tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin

1)

2)

3)



Esimerkkikertomus

PwC



Ylimääräinen otsikko, ja mallissa tämä 

teksti on ”Lausunto”-osan alla 

ensimmäisenä.

Ylimääräinen otsikko, ja 

mallissa tämä teksti on 

ennen 

tilintarkastusevidenssin 

hankkimista osassa 

”Lausunnon perustelut”.



ST-Akatemian mallikertomus ei sisällä tätä kappaletta.



ST-Akatemian mallikertomus ei sisällä tätä kappaletta. Osassa kertomuksia on kerrottu myös suoraan 

vertailukohteesta käytetty prosenttiosuus.



ST-Akatemian mallikertomus ei sisällä tätä 

kappaletta.

Kappale on muotoiltu eri tavalla kuin 

mallikertomuksessa, jossa todetaan ”Olemme 

ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon...”



1) Miksi kyseessä on keskeinen seikka

2) Miten seikka on huomioitu tilintarkastuksessa

3) Viittaus tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin

1)

2)

3)


