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TILINTARKASTUSKERTOMUS 

Atria Oyj:n yhtiökokoukselle 
 

Olemme tarkastaneet Atria Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakerto-
muksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2009. Tilinpäätös sisältää kon-
sernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pää-
oman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, 
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.  
 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu  
 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot 
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja 
riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus 
vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämi-
sestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varain-
hoito on luotettavalla tavalla järjestetty.  
 

Tilintarkastajan velvollisuudet 
 

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätök-
sestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkas-
tustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintar-
kastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen 
varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olen-
naisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jä-
senet sekä toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. 
 
Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta 
perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätökses-
sä tai toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva 
olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa 
arvioidaan myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittä-
miseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita 
sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. 
 
Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastusta-
van mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen 
määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme var-
ten. 
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Lausunto konsernitilinpäätöksestä 
 
 Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön 

hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oi-
keat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toimin-
nan tuloksesta ja rahavirroista. 

 
Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 
 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimis-
ta koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot 
konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.  
 

Muut lausunnot 
 
 Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoitta-

man voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuu-
vapauden myöntämistä emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille 
sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. 

 
Seinäjoella 18. päivänä maaliskuuta 2010  
 
PricewaterhouseCoopers Oy 
KHT-yhteisö 
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