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Johdanto
Tilintarkastuskertomukset uudistuivat
Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin on 15.12.2016 ja sen jälkeen 
päättyneiden tilikausien osalta tullut sisällyttää osio, jossa esitetään 
tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (Key Audit Matters, KAM). Osiossa 
nostetaan esiin seikat, jotka ovat tilintarkastajan ammatillisen harkinnan 
perusteella olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden 
tilintarkastuksessa.

Tilintarkastusvalvonta selvitti vuonna 2017, millaisia keskeisiä seikkoja 
listayhtiöiden tilintarkastajat raportoivat ensimmäisissä uudenmallisissa 
tilintarkastuskertomuksissa. 

Nyt olemme seuranneet, millaisia muutoksia keskeisten seikkojen 
raportoinnissa on tapahtunut edellisvuoteen nähden. Olemme käyneet lisäksi 
läpi muutokset, jotka koskevat listayhtiöiden 17.6.2016 tai sen jälkeen 
alkaneiden tilikausien tilintarkastuskertomuksia.



Tulokset
Selvityksen perusteella keskeisten seikkojen raportoinnissa ei ole tapahtunut merkittäviä 
muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Yleisimmin raportoidut keskeiset seikat ovat 
edelleen
• liikevaihdon tuloutus (89 kertomusta) 
• liikearvon ja/tai aineettomien hyödykkeiden arvostus (77 kertomusta) 

Keskeisten seikkojen raportointimäärät ovat vähentyneet hieman tilikaudesta 2016. 
Viiden ja kuuden keskeisen seikan raportointimäärät ovat vuodessa vähentyneet puoleen 
(12:sta kertomuksesta kuuteen). Peräti 46,3 % (v. 2016: 35,5 %) kertomuksista sisälsi 
vuonna 2017 enintään kaksi tilintarkastuksen kannalta keskeistä seikkaa. 

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin on tullut muutoksia myös tänä keväänä EU:n 
tilintarkastusasetuksen myötä. Tilintarkastusyhteisöjen välillä erot näiden lisäysten 
raportoinnissa ovat pieniä, ja kertomukset mukailevat pääosin ST-Akatemian julkaisemaa 
kertomusmallia.
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Tilintarkastuksen 
kannalta keskeiset 

seikat



Aineisto

2017 2016
Pörssiyhtiöitä / Nasdaq OMX HEL 128 129

- Kertomus annettu Ruotsissa 5 4

- Vanha kertomusmalli - 3

- Listautuminen 2017 - 1

- Listautuminen 2018 2 -

Aineistossa yhtiöitä 121 121



Erittely keskeisistä seikoista
Key Audit Matter (KAM) Kertomuksia 2017 Kertomuksia 2016 Muutos (%)

Liikevaihdon tuloutus * 89 92 -3,3 %

Liikearvon (ja aineettomien hyödykkeiden) arvostus 77 75 2,7 %

Vaihto-omaisuuden arvostus, olemassaolo ja siihen 
liittyvät varaukset

35 38 -7,9 %

Tytäryhtiöosakkeiden arvostus (emoyhtiö) 13 15 -13,3 %

Yrityshankinnat 8 14 -42,9 %

Laskennalliset verosaamiset 11 13 -15,4 %

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvostus 7 12 -41,7 %

Myyntisaamisten arvostus 9 11 -18,2 %

Maksuvalmius / Rahoituksen riittävyys / Toiminnan 
jatkuvuus

3 10 -70 %

Tuloverot 5 8 -37,5 %

Sijoitusomaisuuden arvostus 7 7 -

IT-järjestelmät / Taloudellisen raportoinnin 
kontrolliympäristö

7 6 16,7 %

Sijoituskiinteistöt 6 6 -

Rahoitusinstrumenttien käypä arvo (ja suojauslaskenta) 6 5 20 %

* Sisältää myös pitkäaikaishankkeet



Keskeisten seikkojen lukumäärä

KAM-
lukumäärä

Kertomuksia 
2017

%-osuus
(2017)

Kertomuksia 
2016

%-osuus
(2016)

Muutos 
2016-2017, 

%

6 0 - 2 1,6 % -
5 6 5 % 10 8,3 % -40 %
4 20 16,5 % 22 18,2 % -9,1 %
3 39 32,2 % 44 36,4 % -11,4 %
2 49 40,5 % 35 28,9 % +40 %
1 7 5,8 % 8 6,6 % -12,5 %



Tilintarkastuskertomusten 
muutokset ja 

esimerkkikertomus



Listayhtiöiden tilintarkastuskertomusten 
muutokset (1/2)

EU:n tilintarkastusasetus
Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin on pitänyt 17.6.2016 tai sen jälkeen 
alkaneiden tilikausien osalta lisätä seuraavat kohdat (*):
1. Lausunto-osiossa on vahvistettava, että tilintarkastuslausunto on ristiriidaton 

tarkastusvaliokunnalle (tai hallitukselle) annettavan lisäraportin kanssa.
2. Lausunnon perustelut -osioon on lisättävä ilmoitus siitä, että EU-asetuksen 

537/2014 5. artiklan 1-kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja ei ole 
suoritettu. Lisäksi tulee ilmoittaa mahdolliset palvelut, jotka lakisääteinen 
tilintarkastaja on suorittanut tarkastettavalle yhteisölle ja sen 
määräysvallassa oleville yrityksille lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi, jos 
niitä ei ole esitetty tilinpäätöksessä.

(* EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan vaatimusten täyttämiseksi)



Listayhtiöiden tilintarkastuskertomusten 
muutokset (2/2)

3. Kertomuksella on kuvattava merkittävimmät arvioidut olennaisen 
virheellisyyden riskit (*). Listayhtiöiden osalta raportoitavat tilintarkastuksen 
kannalta keskeiset seikat ovat luonteeltaan sellaisia, että ne yleensä 
kattavat myös merkittävimmät olennaisen virheellisyyden riskit. Kaikki 
tunnistetut keskeiset seikat eivät kuitenkaan välttämättä ole merkittävimpiä 
olennaisen virheellisyyden riskejä, minkä vuoksi kertomuksessa on syytä 
yksilöidä, mitkä keskeisistä seikoista on arvioitu merkittävimmiksi riskeiksi.

4. Muut raportointivelvoitteet -osion alle on lisättävä tieto tilintarkastajan 
valinnasta ja toimeksiannon kestosta

(* EU-asetuksen 10. artiklan 2 c –kohta)



Kertomukset yhteisöittäin
Tilintarkastusyhteisö Kertomukset 

2017, kpl
Kertomukset 

2016, kpl

Deloitte Oy 7 6
Ernst & Young Oy 30 29
KPMG Oy Ab 35 39
Moore Stephens Rewinet Oy Ab 2 2
Nexia Oy 1 1
BDO Oy 1 0
PricewaterhouseCoopers Oy 44 44
Auditus Tilintarkastus Oy 1 0



Esimerkkikertomus



1)

2)

1) Vahvistus tilintarkastuslausunnon ristiriidattomuudesta lisäraportin kanssa

2) Ilmoitus, ettei kiellettyjä palveluja ole suoritettu



3)

4)

3) Tieto olennaisen virheellisyyden riskistä

4) Tieto tilintarkastajan valinnasta ja toimeksiannon kestosta
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