Tilintarkastuskertomus
Oyj Ahola Transport Abp:n yhtiökokoukselle

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Oyj Ahola Transport Abp:n (y-tunnus
2255397-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös

tusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perus-

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen
tilintarkastuksessa

tuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme
hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella joh-

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko

topäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai

tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä

olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi

johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskerto-

antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin

mus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea

kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että

varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys

olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää

aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa

tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epä-

tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä

varmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin

vaatimukset.

tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yk-

tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä,

sin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin

mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat

Lausunnon perustelut

päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä han-

sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman,
rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset

kittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden
Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka

tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytökses-

sevidenssiä.

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

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja
toimitusjohtajan velvollisuudet

virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi
liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta

esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä

siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa

taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaises•

telemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkas-

väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

tustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että
pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konser-

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvol-

nin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

lisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa
•

lisuutta.

toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin

A H O L A T R A N S P O RT

seen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä
sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme. Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää ja odotamme saavamme vuosikertomuksen
käyttöömme kyseisen päivän jälkeen.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

oikean ja riittävän kuvan.
•

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.

hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai
liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta
pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjaukses-

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on
laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

ta, 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.

Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää
käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon kohdistamamme
työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä
seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
Kokkolassa 2.3.2020
Ernst & Young Oy
Tilintarkastusyhteisö

dollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuul-

teen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai
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arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaat-

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

teiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpi-

jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuu-

tehdä niin.

muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnit-

sovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole

nan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan

tana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa

perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa

taksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastu-

ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toimin-

netta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perus-

tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perus-

arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, raken-

suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia

muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne kat-

tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä

•

johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit,

koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet

ti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja

tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen
•

Muu informaatio

olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu,
skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

Muut raportointivelvoitteet

•

teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimi-

Kjell Berts
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