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● Liikearvon ja liiketoimintojen 
yhdistämisten yhteydessä 
hankittujen aineettomien 
hyödykkeiden arvostus

● Oppimistuotteiden ja -
ratkaisujen sisällöntuotantoon 
liittyvien aineettomien 
hyödykkeiden arvostus

● Myyntituottojen tulouttaminen
● Emoyhtiön taseeseen 

sisältyvien tytäryhtiöosakkeiden 
ja lainasaamisten arvostus

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset 
seikat

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen 
laajuus

● Konsernitilinpäätökselle 
määritetty olennaisuus: 
€ 8 900 000

● Konsernitilinpäätöksen 
tarkastuksen kohteena ovat 
olleet merkittävimmät 
konserniyhtiöt, ja tarkastus on 
kattanut valtaosan konsernin 
liikevaihdosta, varoista ja 
veloista.

Tilintarkastuksen kohde

● Konsernitilinpäätös
● Emoyhtiön tilinpäätös
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Lausuntona 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.

Muut lausumat
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys 
voitonjakokelpoisten varojen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. 
Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.
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This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this 
publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this 
publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Oy, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any
consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. 

© 2022 PricewaterhouseCoopers Oy. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers
International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or 
any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise
of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another
member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.
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