
 

LIITE A – RIIPPUMATTOMAN TILINTARKASTAJAN VARMENNUSRAPORTTI TILINTARKASTAMATTO-
MISTA PRO FORMA -TALOUDELLISISTA TIEDOISTA 

 

Componenta Oyj:n hallitukselle 

Riippumattoman tilintarkastajan varmennusra-
portti esitteeseen sisältyvien pro forma -taloudel-
listen tietojen kokoamisesta 

Olemme saattaneet päätökseen varmennustoimeksiannon, jossa raportoimme Componenta Oyj:n pro forma 
-taloudellisten tietojen kokoamisesta. Pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisesta on vastuussa Com-
ponenta Oyj:n hallitus. Pro forma -taloudelliset tiedot sisältävät pro forma -tuloslaskelman 31.12.2019 päät-
tyneeltä tilikaudelta sekä siihen liittyvät liitetiedot ja ne esitetään Componenta Oyj:n 16.11.2020 päivätyn 
Esitteen kohdassa ”Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot”. Sovellettavat periaatteet, joiden 
mukaisesti Componenta Oyj:n hallitus on koonnut pro forma -taloudelliset tiedot, yksilöidään komission de-
legoidun asetuksen (EU) 2019/980 Liitteessä 20, ja kokoamisessa sovelletut periaatteet kuvataan Esitteen 
kohdassa ”Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot”. 

Componenta Oyj:n hallitus on koonnut pro forma -taloudelliset tiedot tarkoituksenaan havainnollistaa Esit-
teen kohdassa ”Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot” kuvatun Componenta Manufacturing 
Oy:n (entinen Komas Oy) kaikkien osakkeiden ja pääomalainojen ostamisen vaikutusta Componenta Oyj:n 
taloudelliseen tulokseen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ikään kuin Yrityskauppa olisi toteutunut pro 
forma - tuloslaskelman osalta 1.1.2019. Osana tätä prosessia Componenta Oyj:n hallitus on ottanut yhtiön 
taloudellista tulosta koskevat tiedot yhtiön tilinpäätöksestä 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta, josta on jul-
kistettu tilintarkastuskertomus. 

 

Hallituksen vastuu pro forma-taloudellisista tiedoista 
Componenta Oyj:n hallitus vastaa pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisesta komission delegoidun ase-
tuksen (EU) 2019/980 mukaisesti. 

 

Tilintarkastajan riippumattomuus ja laadunvalvonta 
Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka 
koskevat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset 
velvollisuutemme.  

Tilintarkastaja soveltaa kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC 1 ja näin ollen ylläpitää kattavaa laa-
dunvalvontajärjestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten 
vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimus-
ten noudattamista koskien. 

 

Tilintarkastajan velvollisuudet 



 

Meidän velvollisuutenamme on antaa komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 Liitteen 20 jaksossa 3 
tarkoitettu lausunto siitä, onko Componenta Oyj:n hallitus koonnut pro forma -taloudelliset tiedot kaikilta 
olennaisilta osiltaan esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja noudattavatko mainitut periaatteet liikkeeseen-
laskijan tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.  

Toimeksianto on suoritettu IAASB:n (International Auditing and Assurance Standards Board) antaman kan-
sainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3420 Varmennustoimeksiannot esitteeseen sisältyvän 
taloudellisen pro forma -informaation kokoamisesta raportoimiseksi mukaisesti. Tämä standardi edellyttää, 
että tilintarkastaja suunnittelee ja suorittaa toimenpiteitä hankkiakseen kohtuullisen varmuuden siitä, onko 
Componenta Oyj:n hallitus koonnut pro forma -taloudelliset tiedot kaikilta olennaisilta osiltaan komission 
delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaisesti. 

Emme ole velvollisia päivittämään mitään pro forma -taloudellisia tietoja koottaessa käytetystä mennyttä 
aikaa koskevasta taloudellisesta informaatiosta antamiamme raportteja tai lausuntoja tai antamaan siitä uu-
sia raportteja tai lausuntoja tätä toimeksiantoa varten, emmekä ole tässä toimeksiannossa suorittaneet pro 
forma -taloudellisia tietoja koottaessa käytetyn taloudellisen tiedon tilintarkastusta tai yleisluonteista tarkas-
tusta.  

Esitteeseen sisältyvien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena on yksinomaan havainnollistaa mer-
kittävän tapahtuman tai liiketoimen vaikutusta yhtiön oikaisemattomaan taloudelliseen informaatioon, ikään 
kuin tapahtuma tai liiketoimi olisi toteutunut havainnollistamistarkoitusta varten valittuna aikaisempana 
ajankohtana. Näin ollen emme anna minkäänlaista varmuutta siitä, että tapahtuman tai liiketoimen tosiasi-
allinen tulema olisi sama kuin on esitetty.  

Kohtuullisen varmuuden antavaan toimeksiantoon siitä raportoimiseksi, onko pro forma -taloudelliset tiedot 
kaikilta olennaisilta osiltaan koottu esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja noudattavatko mainitut periaat-
teet liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, kuuluu, että tilintarkastaja suorittaa toimenpi-
teitä arvioidakseen, antavatko Componenta Oyj:n hallituksen pro forma -taloudellisten tietojen kokoami-
sessa käyttämät sovellettavat periaatteet kohtuullisen perustan liiketoimesta tai tapahtumasta välittömästi 
johtuvien merkittävien vaikutusten esittämiselle, ja hankkiakseen tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltu-
vaa evidenssiä siitä,  

• onko kyseisiä periaatteita sovellettu pro forma -oikaisuissa asianmukaisesti; ja  

• ovatko tuloksena syntyvät pro forma -taloudelliset tiedot sellaiset, että nämä oikaisut on tehty oikaisemat-
tomaan taloudelliseen informaatioon asianmukaisella tavalla.  

Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, jossa otetaan huomioon tilintarkastajan käsitys 
yhtiön luonteesta, siitä tapahtumasta tai liiketoimesta, jota koskien pro forma -taloudelliset tiedot on koottu, 
sekä muista relevanteista toimeksiannon olosuhteista.  

Toimeksiantoon kuuluu myös pro forma -taloudellisten tietojen yleisen esittämistavan arvioiminen.  

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen so-
veltuvaa evidenssiä. 

 

Lausunto 
Lausuntonamme esitämme, että  

• pro forma -taloudelliset tiedot on asianmukaisesti koottu Esitteen kohdassa ”Tilintarkastamattomat pro 
forma -taloudelliset tiedot” esitettyjen periaatteiden mukaisesti; ja  

• mainitut periaatteet noudattavat Componenta Oyj:n soveltamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.  

 

Raportin luovuttamista ja käyttöä koskeva rajoitus 



 

Tämä raportti on annettu ainoastaan liitettäväksi esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (muutoksineen) ja komis-
sion delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaisesti laadittuun Esitteeseen.  

Työtämme ei ole suoritettu Yhdysvalloissa voimassa olevien tilintarkastusstandardien tai muiden yleisesti 
hyväksyttyjen standardien ja käytäntöjen mukaisesti eikä Public Company Accounting Oversight Board:in 
(Yhdysvallat) antamien tilintarkastusstandardien mukaisesti. Näin ollen yhdysvaltalaisten sijoittajien ei tule 
luottaa työhömme kuten se olisi suoritettu kyseisten standardien ja käytäntöjen mukaisesti. 
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