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Tilintarkastuskertomus
Apetit Oyj:n yhtiökokoukselle

syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata

Olemme tilintarkastaneet Apetit Oyj:n kirjanpidon,

vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet

Lausunto tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta

tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta

osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakerto-

1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tulos-

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevi-

mus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toi-

laskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman

denssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomuk-

mintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti

muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön

seen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista.

oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan

taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan,

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen

johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennai-

ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

sen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioides-

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimin-

saan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka

Muut lausunnot

takertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös

on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys

antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Ti-

taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mu-

kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että

lintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittele-

kainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön

tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tie-

maan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimen-

hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille

dot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintaker-

piteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon

tarkastamaltamme tilikaudelta.

tomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus

yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen

vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta

kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden

järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain-

asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten

mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintaker-

			

tomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

			KHT-yhteisö

Tilintarkastajan velvollisuudet

Espoossa, 16. päivänä helmikuuta 2016
PricewaterhouseCoopers Oy

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen

perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin-

Pasi Karppinen		

perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä

tarkastusevidenssiä.

KHT			KHT

ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että
noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suoritta-

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

neet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilin-

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa

tarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää,

EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstan-

että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiak-

dardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin

semme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä

taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja

tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä,

rahavirroista.

ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtajat

Jari Viljanen

