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Atria Oyj:n ESEF-tilinpäätöstä koskeva kohtuullisen varmuuden antava 
riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportti 
 
Atria Oyj:n johdolle 
 
Olemme Atria Oyj:n (y-tunnus 0841066-1) (jäljempänä myös ”yhtiö”) johdon pyynnöstä suorittaneet 
kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena on ollut yhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 European Single Electronic Format -muodossa (”ESEF-tilinpäätös”). 
 
Johdon vastuu ESEF-tilinpäätöksestä  
 
Atria Oyj:n johto vastaa ESEF-tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se täyttää 17.12.2018 annetun 
komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/815 vaatimukset (”ESEF-vaatimukset). Tähän vastuuseen 
kuuluu, että suunnitellaan, otetaan käyttöön ja ylläpidetään sisäistä valvontaa, joka on relevanttia sellaisen 
ESEF-tilinpäätöksen laatimisen kannalta, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista 
ESEF-vaatimusten noudattamatta jättämistä.  
 
Meidän riippumattomuutemme ja laadunvalvontamme 
 
Olemme noudattaneet IESBAn (International Ethics Standards Board for Accountants) Kansainvälisten 
eettisten sääntöjen tilintarkastusammattilaisille (sisältäen Kansainväliset riippumattomuusstandardit) 
(IESBAn eettiset säännöt) mukaisia riippumattomuusvaatimuksia ja muita eettisiä vaatimuksia. Sääntöjen 
pohjana olevat perusperiaatteet ovat rehellisyys, objektiivisuus, ammatillinen pätevyys ja huolellisuus, 
salassapitovelvollisuus ja ammatillinen käyttäytyminen. 
 
Yhtiömme soveltaa kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC 1 ja näin ollen ylläpitää kattavaa 
laadunvalvontajärjestelmää, mukaan lukien eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä 
sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista koskevat dokumentoidut 
toimintaperiaatteet ja menettelytavat. 
 
Meidän velvollisuutemme 
 
Meidän velvollisuutenamme on esittää suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme evidenssin 
perusteella lausunto ESEF-tilinpäätöksestä. 
 
Olemme suorittaneet kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiantomme kansainvälisen 
varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3000 (uudistettu) Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä 
kausia koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus 
mukaisesti. Kyseinen standardi edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme toimeksiannon 
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko ESEF-tilinpäätöksessä olennaista ESEF-vaatimusten 
noudattamatta jättämistä. 
 
ISAE 3000 (uudistettu) mukaiseen kohtuullisen varmuuden antavaan toimeksiantoon kuuluu toimenpiteitä 
evidenssin hankkimiseksi siitä, onko ESEF-tilinpäätös ESEF-vaatimusten mukainen. Valittavat toimenpiteet 
perustuvat tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen 
ESEF-vaatimusten noudattamatta jättämisen riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessamme olemme 
tarkastelleet sisäistä valvontaa, joka on yhtiössä relevanttia ESEF-tilinpäätöksen laatimisen kannalta.  
 
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa evidenssiä. 
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Lausunto 
 
Lausuntonamme esitämme, että Atria Oyj:n ESEF-tilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta 
noudattaa olennaisilta osin ESEF-vaatimuksia. 
 
Tämä kohtuullisen varmuuden antava varmennusraporttimme on laadittu toimeksiantomme ehtojen 
mukaisesti. Vastaamme työstämme, tästä raportista ja esittämästämme lausunnosta vain Atria Oyj:lle, 
emme kolmansille osapuolille. 
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