eQ Oyj:n
yhtiökokous
Raija-Leena Hankonen, KHT

KPMG Oy Ab
25.3.2019

eQ - konsernin tilikauden 2018
tilintarkastus
KPMG Oy Ab on tarkastanut kaikki eQ – konsernin 6 kotimaista yhtiötä.

Tilintarkastukseen on osallistunut yhteensä 19 tilintarkastajaa, joista 3 KHTtarkastajaa. Tilintarkastukseen on käytetty kaikkiaan noin 66 työpäivää.
Tarkastukseen on lisäksi osallistunut erityisasiantuntijoita muun muassa seuraavilta
osa-alueilta: IFRS, vakavaraisuus, tietojärjestelmät, arvonmääritys,
rahoitusinstrumentit ja verotus.
Hallitukselle on raportoitu tilintarkastussuunnitelma, tilikauden aikana suoritetun
tarkastuksen havainnot sekä tilinpäätöstarkastuksen johtopäätökset.
Osakkeenomistajille raportoidaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.
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eQ Oyj:n tilikauden 2018 tilintarkastuksen kannalta
keskeiset seikat
Palkkiotuottojen tulouttaminen

Liikearvon arvostus
Pääomarahastosijoitusten arvostus
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Lausunnot
LAUSUNTONAMME ESITÄMME, ETTÄ
— konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan
tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
mukaisesti,
— tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset,

— toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu
toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
MUUT LAUSUNNOT
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen esittämän voiton käyttämisestä sekä muun
vapaan oman pääoman jakamisesta on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä
emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.
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